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ῬΠ ΑΕ ΑΈΤΟ. 

Οὐ ἴῃ Βᾶοοθ Ἐπππθηϊάπηι οαἀϊοηθ δάουπαηάα 

Βα αθυῖτη Θιμθπἀδη41 ἢ] βία πάϊαθιθ βαρ βιαϊα ααδπη 

ῬΟΐδθυῸ ὈΓΘΥΙΒΒΙΠ16 ΘΧΡΟΠΔΠ. 

Αο, αποά ρῥυϊμηστη ἀἸοθη τη οβί, ποΐαβ ὟἼῚ ΠῚ 

Ἠδυθυθηαῖ Οὐ. 4. ΒΙοιηῆο ἢ 5. ΤΡ. Μρίαβ. πο [1(8 

Ρδιοαβ ΘΧ θα], αὰ5 τηθοιμ 1116, απ) ἢ} 115 ΘΟΠ5111 

ΡΘΙ ΟΟΟΘΑΒΙΟΠΘΠῚ Τ]ΘΗΓΟΠΘΠῚ 1Π]ΘΟΙΒΒΘΙη, ΘΟΥΘΡΊα ΟἸΙΠῚ 

10 γα! αἴθ 5656 ΘΟΙΤ 1 ΟΔΤῸ γ6116 ΟἸΧΙ : 1051 θη ἰοΐ 

οὐ ἰαηία ΠΟΘΌΓα 55.160] ΟἸΏ ΠΘΠῚ ἢ15 [ΠῚ 6715 1 ῬΥΘΘΒΘΠΒ 

ΒΑ] θ ὴ 1θυτιη} γα ΘΔ 61 5ΡΘΙῺῚ ΡΤΌΓΒΙΙ5 Θυηπ158586. Αἀαθθαΐ 

δαΐθιη ὙἼ ΟἸΔΥΊΒΒΙΠ115, 56 ΠΟῚ ἴδ} Ποΐαβ, Π18ΠῈ ΠΟίΔΙΤΙΠ 

ΒΡΘΙΠ]ΘΟΙ]θ τρί πι οἱ αν 515 [ΘΠ ΡΟΙΣΊΙΠ Βρδί10115 1 

Δἀνθυβαυα, ΘΟΠ] οἴ] ΤΏ1Π] 1 Π]ΔΠῚ15 {Γ8 4676 ; Π60 [816 }} 

ΟΙΏΠΪΠΟ, 6118}15. ἰουίθ {αΐατα [π]5βθΐ, 51. ΟἿΣ]5 1{6ΥᾺ {15 

ΘΧΟΙΏΔΙΘ οἱ δά ΘχδμΊθῃ τ υοοατο ΠΟ 5βθοῖ. Οποά ΥὙΠῚ 

ΦΠΏΠΗΙ ΠΙΠ]Δτὴ 46. Π15 5115 ποία 15 Θχρθοίδ 0 ηθ 1 Θ0η- 

ΟἸΤΑ11 γνοίης νο]πηΐα οὈδθοιίιβ. ΠΠΟΠΘΟ.: Π6Ὸ 6 

ΥΘΙΘΟΥ Π6 ΠΟ θ]118 511 ογαί! ἃ βπα 0515. ΤΠ] ΠῚΙΒ, 

υ" 



Η ΡΗΔΡΑΤΊΟ. 

χαρὰ απα]θ5. ἴρ586. δοοθρὶ ἴα]65. αὔθ ἔθτθ τ ΠΡΊΟ50 

ΒΘ Πα ἀπχὶ, θᾶ 51 τηπίαία Πα πδηία]ατη ἰουτηᾶ 

ΘΧΠΙΡΘΥΘ δ Δ]Π1Θ πὸ αιᾶ51] τηθη {15 ᾿Πίθυ ΡΥ 5. 6558. γο]- 

ἘΠΒΒΘΙΏ. 

ϑααϊξαν Οὐἀϊσαμη οὐ δου. ααΐθι5 δα]αίαβ. {αὶ 

ΒΕ ΒΙ ἀἸοΥαπ ΠΑ Τἴ10. 

Μοά. Οοάοχ Μοάϊοθαβ, πηϑιθταπδοθιβ, ἰοστηᾶ 4π84- 

ταΐα, ΒΘΟᾺ] ἀἰθοῖμηϊ γ6] πη θη], ἀρ Ε]Ο ΘΠ ΠΠῸ5 ἴῃ 

ΒΙΟΠ]Ποίπθοα Τ,αυγθηίίαπα μ]αΐ. 82. 9. ἀββθυναίιβ, ΟΠ ΠΠ ΠΩ 

γΘ ΙΒ Πβϑη8, Ηος ΟἸη τη ΟΠ ρ ΗΟ πιϑὰ5. οϑί 

ὙΙοίονταβ: οοηία! Α. Μ. δα] νηῖπ5, οὐ]. ΘΟ] οπθπι 

«ἃ οταηι ΘΠ ΔηΙα πε ΘΙ Π]ΠΟΠ15. βου ρίαπη ἴῃ ΒΙΘΠΟΙΗ. 

Βοαϊεδίαη. αν]. 191. νάθυθ οϑί. ΑἸζθυαιη οὐ ἸοηρῸ 

ΘΟΘΌΤΔΙΠΟΥΘΙ ρου γθίμϑί: Πυ]τι5. ΘΟ α1015 ΘΟ] ΔΠΠΟΠ ΘΙ ΟἸΙΠῚ 

θα οηθ οϊαρθίσιαπα 1809. [Ἀοίατη δα ΠΠ]οη] ΖΕ ΒΟ 

Ὑν δΙρϑαη αὰῷ ΓΤ ρϑι ρυοάπ 1827. βαθ]θοίαιῃ 1η- 

γ6 185. Ηδηο δαΐθμ φΟ]] ΠΟΘ ΠῚ ΠῸΠ ἃ ΕὙΔΠοΙβοὺ 46 

Βυχία, βιοαΐ αἱὐ ΠΙΠΔογῆμβ, 5θα ἃ φο]]δρα ο᾽πι5 Οδβραϊθ 

Β ΘΠ ΟΙΏΙΟ Ἰηβία{πίϑηι 6556 ΠΠ’ΘΥῚ5 δα π|6 415 τηοηιηΐ Τη6 

1056 ἀθ Βυχσία ; 4] ἰἀπηθῃ Θᾶπι βιπηπηᾶ, οἰπ 46 [Δοΐδην 

6558 56 ΠΆ]Π]}ὰτὴ ἀπθ]ΐατο αἰΐ. ασπη δαΐοθιῃ 6 Ἰοοἷ5 481- 

Ῥυδβάδιῃ Ιηΐοι αἀἴγουβαβ σΟ]] ΠΟ Π65. ἀπ 1π|5 ΠΈΟΥΘ ΘΠ), Πᾶ5 

ΟἸΏΠΘΒ5 ΠΒΙΘῺΪ ΘΟ} Πππηϑηϊ αἴθ 1056 1 56. ΘΟΠίοΙ Πα 5 

ΒΌΒΟΘΡΙῦ ὙΠ’ (ΘΟ ΒΒΙΤΏῈΒ ; ΟὈ]Π15. ΡΘΥΒΡΙ οδοιίαι! ἀρ θθῸ 

ΟὈΒΘΙγ ΠΟΠ65 ααδβάδιῃ 6 ΜΘαΊοθὶ ΘΟ 1015 Ἰθοοη6 αιιᾶβ 

16 ΠΟ ΠΟΙῚΒ 1 ΘΙ ΒΡ ΘΟ Βα5 ᾿θοίου ᾿πνϑηϊθί, 



ΡΗΖΒΑΤΙΟ. ΠῚ 

Τϊον. Οοαθχ Ε]ογθηίηιβ ομανίδοθιιβ [Ουπὰ οοΐανα, 

5ΘΟῚΠ]Ι ΔΙ ἀΘ ΟΊ] 1 Θ] βάθη ὉΠ οἰ Πθοο ρ]αίθο 31. 8. 

Ἠιυήυβ οοαϊοῖβ ΘΟ] ΠΟ πο) οἰμ δά. δίοθραῃ. 1ὔ7. ἃ 

(αβρασθ Βθῃοίηο οὐ ΕὙαποῖβοο Ῥοροῖο ὈΙΡΠοίΠθοο 

ΤΩΙΠΙΒίΤῸ σοηΐθοίδιη ΤΏ1Π1 τηπίαο ἀθα1 ΒΙοΙη 6] 1πι5, 

6] θὰ 1ρ86 δὰ ΑρΔΙΠΘΙΠΠΟΠΘΙῺ τ|5115 Ππογαΐ. 

Τομοί. Οὐαοχ ν᾽ ϑηθίιβ ομαυίδοθιιβ 5600} (ΘΓ ἀθοίτηὶ, 

ἴῃ ὈΠΠΟΙΠΘοα [). Μάατγοῖ ν μα 15 616. ἘΠ Πυήτι5 οὐ οἱ 5 

ΘΟΙ]ΔΠΟΠΘὴ ἃ «9600 0 ΜΟΥΘΠ]Π1Ο οαπ ΘΠ Ποπ6 ἰδ] θα ηδ 

1663. οοπίδοίαμπι Β]Ομ ἢ 61.111 Πυτηδηϊα} ἀθ 060. 

(ὐιο. Οὐάθχ ΟἸπο] ον Ὀγίαηιιβ οΠατίαοθιιβ 560} 

ΧαΙηΠ ἀΘΟΙΤῺΪ ΒΘ ΟΒΙ 5515. ΑἸΑΙ͂ ΠΔ ΠῚ 6χ ποῸ οΟα 06 

Θχρυθϑδαη μαίαί Βαίονι5, ΤῸμ. ΓΝ. ρῥτωῖ, ρ. ἵν. 

ΒΙοτ 6] ἀ1π5 οοπίτα ἴῃ ρΡχτοῖ. δὰ Αρ᾿. ᾿ρ5.π| ΘΟΘΙΟΘΠ 6Χ 

θα ΠΟ η6 ΑἸ Πα ΘΟ πο πηίμη 6586 οθηβοί. Ηπιηο ΘΟ ΙΘΘ ὴ 

Ἰηβροχουιηΐ Αβκονῖαβ οἱ δομαθίζσιιβ. [ΘΟ 015 ἀϊνου- 

δ αἴθ ἀπ Π5. ΡῸῚ ἸΠογὰ8. ΘΈΘΒΙΥΙ, απὸ Πθβοῖο 480 

ΟΑΒ.Ι ΤΟΒΡΟΠΒΙΙΠ) ΠΟ {π] Θυτιηΐ. 

ων". (ὐοάοχ ὈΙΠοίμοος Ηρ Ῥαυβίης 2886. ὁΠαι- 

ἰαΟΘ15, τηᾶπιι «(801 [,ἀΒΟΔΙ5 βουρίιβ. Εἴππο ΟἸτὴ ἃ 

Α5Ικθυῖο οοΠ]αίιιπη 1Γθυιτὴ ᾿πβροχῖΐ ΕἾΘ Π5Ππι5, 46} ν]46 

1 ὥΎΠορο Τιθοοππηι 1105. 1818. Ρ. χῖχ. 18 5664. 60]]. 

θιη4. Ῥιί. δὰ Απηοίί. Ρ. 11. Δουθου δαΐθμ αὖ ΕΘ Π51Ὸ 

ΠᾺ65 510 ἀριᾳὰθ μαρθοπμάα. Εἰχ ἢυιβ, ΘΟα 1615 ἸΘΟΠΟ.Θ 

αἰϊνουβιζαίθη ααδηάαιη τΌραΐι5 ὈΘΗΙΡ 5516. ΠΊΘΟΙΠ 

ΘΟΙΠΠ πη] αν ΝῊ ΔΗ] 155 πηιι5 (ὑαγ, Βοποαϊοί. Ηδβο 

ΒΙθΠΠοίμοος Πδριῳ Ῥαυιβίηθ ρῥγωίθοία. 



ἸΥ͂ ΡΗΦΡΒΑΊΤΊΟ. 

Ν, Οοάοχ Νρδρο]ηίδηιιβ, ΟἹἸπὰ ΕΔ Πθβίδπιιβ, ΤΥΎΙΟΙΠΗ1 

ΤΘΟΘΗΒΙΟΠΘΏ ΘΧΉΙΡΘη5. νἱ. ΕΠ] 5] τὴ ἴῃ Μι5. Οὐ. 

(δηία). 1821. Τοιι. 11. Ρ. 457. ἩΗυ7ι5 οοα]οῖ5 60116- 

ΠΟπθῖη ἴῃ Β]οτηῇ 6141 506 615 ̓ ηνθηΐδιῃ «641, χαδηὶ ἃ 

ἘΠ] ΙΉ5]610 ρτοίδοίΐδμῃ ογσθάο. Νϑο ἰδιηθῃ, αυπιηὶ ΘΟ]] ΠΟ Π65 

Ἰηΐθ1 586 γα δηΐθβ συ] άθυθηι, "6115 ΝΘΆΡΟ] ἀα15 ἀπ]- 

ἰα ΟΠ [0]]6γ 6 ἀθίσθοίανι : οἱ πη] 15 46 ἸΟΟΙΒ. 58 015 

ΠΠ1 [οἱ ΝΠ ο] αν βϑηγθ Εἰ, ἀ6 1 οίου!5, ὈΙ]ΠΠ1οΠθος 

Βοιθοπίος ρῥτΐδοϊαϑβ. 

Μὶσοί. Οοάθχ αυάδιη 5ῖνα 06. ΒΙρούδητβ, ΟΠ] Ὲ5 

Ἰδοοποθ ἐσ ΒΙου 6]: 5 θα 15. ἀθθαμηθ. 6. ἢοο 

ΟὐάΙο6 νι. ΒΙοπῖ, ἴῃ [πάϊοθ (ὐαϊοαπη δα Ῥτομηθίῃ. 

Ῥ- ΜἼ1. οἱ ἴὴ ργϑῖί. δά ϑ'δρί. ο. 'ΓΠ60. Ρ. νἱἹ. 

ϑοαΐ. ἔην. 085. ΟΆ ΠΡΟΣ αι ἀδμῃ 6Χ ΘΟ 1606 Ὑ ΟΒΒΙ8ΠῸ 

ἴῃ ὈΙΠοίΠθοα Τ,οἰἀθηϑὶ αϑϑουναΐο ἀθϑιιπιία. Π6 πος 

ὁοάϊοθ. νἱά. ΒΙομν. Ῥω. δὰ ΟΠοθρῆ. Ρ. ἵν. Ρυωΐ. δὰ 

Βα Ὁ. ΣΧ, δΟῖ: 

Αινυ"αἰὲ σομ]θοίαχεθ ὁχ ΠΡτῸ Πα] ΒΟ ᾶ πο 1ηΠ ἃ 1η- 

ἀἸοαπμο ἀθβιπηϑι. 27αγῳ. 4451:. οϑῦ τπᾶγρῸ Αβ)ζθυῖδηὶ 

ΘΧΘΠΊΡΪ]ΑΥ15 ΘαΠ{. ίδη]. τη ὈΙΡΠΟΙΠ. (ὐδπίαθεῖο.. ἀββουν δῇ, 

411 Ρ] αυτηᾶβ Ἰθοίομθβ Πῖπο 1Π1η6 ἀτοθδϑιίαβ παρθοί. (Ἃἱ. 

αὐ αν. 451:. ἀτοίάψπμη 6558 ρυίαι ΒΓ] Θτιιβ, απθιη νἱά. 

8 ἢπ]5 ἰαθα] ν. ὅ43. Νοί. ΟΥἹ. 

ΜΜπδογλαυϊλ αποροάδην ᾿ῃ Β]ομ 6111 βοῃθ 15 τϑροσία 

οαπὶ ἸΘοίουθι15. ΘΟ ΠΟΥ]. (εἰσ στιηὶ ΘΟΠ] οἴ 1:8 

ΘΧΡΙΠΘΔΙΠΟΠ6 νἱχ Παρ θαηί. 

1) 6. ΘοΟΠ]Θοἴτι"15. δυιίθιη ατιᾶ5. ΠΠΐοτα 1. ποίαν!, ρϑιιοᾶ 



ΡΗΖΒΑΤΊΙΟ. Υ͂ 

ἀἸοοπάα μαῦθο. Ῥ]υυηγ: νυΠρὸῸ ἐδυιιηίι 510 Ῥραγβοηὶ 

ΠΟΙΊΪΠ6 ἴῃ ΒΟ ἢ] πὶ οοπ] οίπχεθ, αι: νὰ] 46 νϑυθοῦ αἰ 

40 απ  Π5ΒΙη0. Ργθϑα]. ΡῬγΟΠχ νηΐ. Ηυπ5 δαΐθμη 

ἀπ: Δ 015 Πὰ5 ἴθ 6 οαιβδαβ Παθ6ο. Ε)δί ἴῃ ΒΙ ]ΠοΙΠθοα 

Βοά!θίαηα Αἰ ΘΡΠμδη]απμθθ “ΖΕ ΒΟΠΥ] ΘΠ ΠΟ Π15. ΘΧθιηρ]αν, 

(δν]. 193.} φαοά οἱτα ἔπ ῬΘάγΒΟΗΙ, δὲ οἱ 116 ἤθη 

Ῥᾶιιοα, ΤΆΤ] ΙΠ005 [θυ οἱ 14 φῬΠ5. βουρίουθα αὰ- 

ἀἄδη5, [Π Τ]ΔΙΡΊΠηΘ ἈΒΟΙρΒογαΐ, ἘΕἰδί οὐ δα δ] αβάθιῃ 

ΘἀΠΠΠΟΠ15 ΘΧΘΠΊρ]αν, (ἤδν]. 190.} ὁΧ Αὐταίο οἱ Ῥοτίο, αἱ 

ἴῃ [1011 1.110 Βουιρίαχηῃ θϑί, ραββίτη το αὔπιμη : ΠΟΙ ΠῚ 

ΘΟΠ]ΘοἴαγαΒ. ΠΠ61715 44. οἱ δι ποίαϊαβ. ᾿Ἰηγθηΐαβ : Ροτχίο 

ἃαΐθη ΡΟ Ραϊιοῶ ἈΒδιθ δηΐαγ. [πδιηΐ ας: Δ Π} ΠΘΩΠΘ 

Α.. πϑαὰθ 0. ΠΠουὰβ. ΡΥ 56. ἰθυθηΐθβ, 564 ϑϑάθιη τηδηι 

βουρίῷ απὸ οὐ 115 ΠΠΑΥΡΊΏΙ ΒΟ ρβουαΐ: ἢὰ5. ΔαίθΠη 

γΘΙΡ15. τα}. Πέαγυϊ. ποίαν!. Ῥ]αΥΙ ΠΡ οὐδ) βαηΐ 8]1ἃ 

ΟΠΊΠΪΠΟ τηᾶπιι 1Π|Παΐτθ, αι ΟΠ ΒΙΡΏΟ οαϊθηΐ;: οἱ ἢ 

Βιηΐ ατὰ5 δ. ΒΙΡΤΑΝ: ΘΧ 5. διιΐθη) ΠΟ ρᾶιος 

Θβθιη βιιηΐ ΟΠ] 115 411 ναΠ]ρ0Ὸ ῬΘΆΥΒΟΠΟ ΔΒΒΙΡΏ ΔΓ, 

Θιοά «αἴρῃ ἴδοῖῦ μΘ μὰ5 ῬΘΑΙΒΟΠΙ 6556. ραΐθη, ΠοῸ 

δϑί, 4φιοα [ἢ 1ρ51π5 ῬΘΆΥΒΟΠΙ ΘΧΘΠΗΊΡΙΑΙῚ ρουρδιιο ἰδ 11], 

56Χ βθρίθιῃ 84 Βι1Ί ΠΉΠ1η, ΠΥ ΘΗ Πἰπι1 σΟΠ] οἴπττθ. ὙἹΧ 

ἀαΐθη ΟΥ̓ 10116 οϑῦ θη}, σα!  π14 ΘΟΠ] οΙδβθί, ποη 14 

ΟΠΊΠΘ 101 ἀβουρίασ μη 1556. (τι 5116 ΟΠΊΗ] ἀπ] Δ .]0Π 6 

ἃ Ῥραύβομο ΡΙΟΠιχουιηΐ ἢ διηί; τιθασὸς ν. 38. 

ἀνέκαθεν ν. 34. ᾿Αραὶ δ᾽ ν. 38ὅ. ἄκη τ᾽ οὐ ν. 409. (παη- 

απδηι ΠΟ. 4η 46 5110 ἀπ} ροίθβι) ἄναρκτον γν. 646. 



γἹ ΡΗΖΒΑΤΙΟ. 

τιμὰν γ. 187. εὐσθενοῦντ᾽ ν. 879. Τ)6 αυϊθιιβάδῃι ρδιιοὶ5 

ἀα ΙΑ} ροΐοβύ υὐὐπτιμ ἃ ῬΘαυ βοὴ πηδηῖι βουϊρίθ {πϑυϊηΐ; 

6. 5. σὺ δ᾽ εἰ δικαίως γν. 43ὅ. ἥτις ν. 488. φόνου ν. 439. 

ὅλως ν. 441. ἄξω ν. 456. Πιὰ5 αὐιΐο ποη ῬΘΑΙΒΟΙΪ 6556 

ΟΘηΒΠΐ ἰοϑ.15 6Χχ ΠΌΡοτα ῬΘΆΥΒΟΠΙ τη Βου ρου {τ80- 

0 η6 ΟὙΔΥΙΒΒΙΤηι15 ΖΕ) 415. ποβίσε οἰαυἸββίτηνιβ Π᾿ΘοδΠ5, 

41] Πο5. ΘΟ΄Π065 ΤΩΘΟΊΩ ἰΠΒΡΊΟΘΙ6 ἀἸρπδίιβ θϑί. Ῥαδιιοὰβ 

αυάβάδιη 6Χχ 8115 ἀθϑιιμηίαβ βου ρ5 1556. νἱ θέα Ῥραγ- 

ΒΟΠΙΙ5, 6. ο΄. κυνηγετῶ ν. 232. ὁρκίους αἱρουμένη 

ν. 46]. 

τὰ οοη])θούπγο ἰδέ ἴῃ ΠΌγτο αν]. 190. ἀβουρί δά 

ἈΠ8 ΠῚ 616 Θεθ θη βιιηΐ οἴ} 115 Ὁ 1 το ΜΙ Ονα. 46 απο 

νἹὰ. ΒΙοιηί. Ῥναῖ, δὰ Οβοβρῃ. οἱ ἴῃ. Με. Οὐ. ἢ. ῥ. 488, 

ῬΟΥῸ 6558 ἀἸοιιηίιν. ῬΘΑΥΒΟΠΪ ΠΟῚ 6586 γ6] Ποὺ ΠΙ4α40 

ἀϑιηοηβίσα νἱἀθίαι, αποα Ῥρδυβοπιβ δ ν. 879. εὐσθε- 

νοῦντα ὁοπ]θοϊς; 0, δαΐθμῃι, α. 5615. [Δ Π446Π| 1116 517, 

εὐθηνοῦντα τηανι]ς. Οαγ8 πὰ]]ιι5 Δα Ιΐο ΘΟΠ] οἰ 5 

ἴῃ ΠΠΡγῸ ΠΑΝ] πβοηΐαπο Δ οδημάθμι ἰοπίθμι 6886 τϑίδ- 

τρηαθ. Επιῃ δαΐθη πο Ῥογίμμη (ου]αθ. ρΡϑυρδιοαβ 

6556 ΒΌΡΓΑ Π]ΟΠ111} 566 (ἀϑΔ  θΟΠιμη {αἴ856. ρΡαίαί ΒΙΟΙΝ. 

ΘΟ 51η86 Τηᾶρῃᾶᾷ ΡΙΟΡΔΟΠΙΙαίΘ : 0, δηΐπι εἴπ οἷβ 

αὰ5 (ὐἀβαιθοπὶ 6558. Δ]ΠΠπη46 ἱπποίαϊς, 5 ΡΘΠμ61Ὸ 

ΟΟΠΒΘηΓ. Αἰᾳιθ ἦθ Πἷβ Παοίθπιιβ. 

ΤΠ] Π65 ᾿πηρυθϑβαβ, 56. ΑἸΔΙπιη, ΤΠ πάη, Ηο- 

ὈοΥ ΘΙ ΠΔηᾶμη, δίθρ ῃδηϊαηαπι, (Δη θυ Δ ΠδΠ,, Οὐ ΔΠ] ΘΙ ΠΆΩ, 

Δ ΘΔ ΟΠ.Ώ]ΡῈΒ Ποία ΘΟΙΠΠΠΘΙ]ΟΤ ΤῸ Υἱχ αἰἰποί. Εἰχ 



“Ὁ. 

ΡΗΔΦΒΑΤΊΟ. γ1 

115 ΟΙΏΠΙα ΒΡΘΙῸ 45 ΠΟ] 115 αα] 461 τη ΟΠΊ ΘΠ βἰηΐ, 6πο- 

ἰαΐα Ἰοοίου ᾿ηνθηϊθί. [)6 ὑθοθη ΠΟ πὴ ΘΠ ογατη ἸΔΟΎ θιι5 

᾿ς ΤΠΟΠΠ11556. 5815 Οὐδ, Τη6. Ῥᾶιιθᾶ, {ΠῚ ΒΡΘΙΌ, ΟΠ 51556 

ΠΟΥ ΔΌΒΘηἃ ΠῸῚ ὈΘΠ6 [ὈΥΤῚ ροβδιί. ΝΘατι8 θη] 

ΟἸΙΏΠΪἃ 41:8 ΔΙ]Οστὴ ἸΘυἹἴα5, ΔΙΠΟυττὴ 5] 1085, ΔΙΠΟΥ ΠῚ 

Ἰηθρί ἰοχία! ΟὈίιθυθ γοϊαθυιιηΐ τη1Π1 τ ρυςθϑθηΐδηάα 

ἋΧΙ]. 

Ηδὸο θυ 46 βα51:115 σαϊθιι5 ἴῃ Πᾶς ἔαθυ1α οάἀθπήα 

5115. 511 ΟΙοοημα ΠΑΡ]: οδβίθυτιη [ἢ Ρτουϊποία δή- 

Π]ΠἸβίσαημ ἃ ἃ ΒΟΥΙρΡίΟΥΙ5. (ΠΟΙ ΒΒΙΠ11 ΓΘ Π16 1115 θΘη6. Δἢ 

ΒΘΟῸΒ ΠΊΘΥΓ15 ΠΙΘΙΊΠ, ΔΙΠΟΥ Ιη οΥἹζ 7π6 ΠΟ] τη. 

Θιιοά 84 πίθου ρυθίδηα! 1] ἈΠ] Ἰα6 τηπηιι5. δἰϊποί, 

αυϊοααά τη Ὗ ἀΠΙΟττιΠ ΒΟΥ Ρ.15 γ 616 δα ΑἸπΟίΟΥΙΒ ΠηΘηΐθ 

Ἰπ|6 ΠΟΘ Πἀἀπη ῬΟΥΠΠΠΘΓΘ νἹἀθυθίμι, [ἃ Ομ η6 1ρ515. ἀηῖπι5- 

Θα] Βα 6. γΘΥΌ15. ΘΧΒΙ ΘΓ βαΐππι8 ἀχὶ, ααδηι ΡΥΪΟΥΊΙΠῚ 

ἸΔθοΥἹθι15 ἀτίθ 4αδ 8 Π} 11 ᾿1511Π| Τ]ΘΊΙΠ) ΘΟΠΥΘΙΒ15 Δ]Π16ηᾶ 

ΡΙῸ Πι615 Ὑϑησιίασθ. Ῥαποα ἀράδα ἢϊο 1116 ΔΑ 414], 

ΡΙασα ἰουίαββθ ἀαΐασιιβ Π1Β1 Πγα]ΐα, τ} Ἰποομηηοάα 

410 ΠΉ]Π115. Ὁ]Ὲ5 1 ἢδο ρᾶγίθ ργφβίδυθη ᾿πρ ΘΠ πἸθηΐο 

[πἰϑβϑηΐ. 

Βοβίαλ. αὐ Π]ΠΒΕΥΊΒΒΙ 15. ΔΙΠΡ]ΠἸΒΒτηϊβαιιθ ὙΠ15. αὶ 

ΟΟ]]Δ ΠΟ Π65. Πργουπὴ Μδημπβουρίοσιιμη βαρτα ᾿ἰπαϊοαίαβ 

ΤΏ1Π1 {γ5Π βου ηΐ, ῥα α8Β. Δ ΠῚ ΤΠΔΧΙΠὰ5 ἈΡΆΠΙ. 

ΒΙοπι 6] 419 αυδηίαμη ἀοοαΐ, ᾿ρ56. 110611π8 ρυθἸ δ 1. 

Νϑὸ βθηδα θδί τὴ] ΟΡΘτᾶ Δ ΟΙΒΒΙ ΠῚ] τηθὶ ἸΘΟΥΡῚΪ 

Βα ΟΣ, ΟΟ]]ΘΘῚ ΕἸΧΟΠΘΗΒΙΒ. ΘΟ], 41 απ ἴρβθ 



ΨΠῚ ΡΗΖΞΒΑΤΙΟ. 

ΡΙΟΟαΪ ἃ ΙΒ] μθοάγιιπι Ο0Ρ118 ΔΌΘΒΒΘμη, Ὀ] ΕΠ] 05. ΩΌΒ 

πα Ἰοατ πὶ δου απ ΙΟ0Ὸ5 ἴῃ 56. ΟΠ ΒΥ μ05 ΒΒΟΘρΙΐ, 

δἔ αποά βιιβοθρογαΐῖ, Πα 6] 16γ Δ ΌΒΟΙνΙ. 

Ταϑαρι οα Ζπαο ΟΠ ϑίϊ. 



ΑΙΣΧΥΛΟΥ ΕΥ̓ΜΕΝΙΔΈΕΣ. 
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ΥΠΟΘΕΣΙΣ, 

᾿Ορέστης ἐν Δελφοῖς περιεχόμενος ὑπὸ τῶν ᾿Εἰρινύων, βουλῇ ᾿Απόλ- 

λωνος παρεγένετο! εἰς ᾿Αθήνας εἰς τὸ ἱερὸν τῆς ᾿Αθηνᾶς ἧς βουλῇ 

γικήσας κατῆλθεν εἰς [Αργος, τὰς δὲ ᾿Ερινύας πραὔῦνας προσηγόρευσεν 

Εὐμενίδας" παρ᾽ οὐδετέρῳ" κεῖται ἣ μυθοποιΐα. 

1 παραγίνεται Ν, 4. φαρ' οὐδεσέρῳ, ἷ. 6. π66 ἀρὰ ΒορΠο- 

3 ὥς Ἐρινύας. Ἰλοβαπὲ προ 'π ΒΟ. ΟΙθπι ποὸ Ἑυτίρίάθμι. υἱᾷ, Ατραμη, 

3 πραξίας γινομένας κατ᾿ εὐφημισμὸν Νίεβθεθ. παρ᾽ οὐδένι ἱτέρῳ οοττοχὶς Ατ- 

ϑροσηγ. Ν. ταίῃβ. ΒΙΟΜῈ, 



ΤΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤῸΟΣ ΠΡΟΣΩΠΑ. 

ΠΥΘΙΑΣ ΠΡΟΦΗΤΙΣ. 

ΑΠΟΛΛΩΝ. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑΞ ΕἸΔΩΛΟΝ. 

ΧΟΡΟΣ ΕΥ̓ΜΕΝΙΔΩΝ, 

ΑΘΗΝΑ. 

ΠΡΟΠΟΜΗΙΙΟΙ. 



ΕἸΜΙ ΝΕΔΙΊΙΣ 

ΠΎ. Πρῶτον μὲν εὐχῇ τῇδε πρεσβεύω θεῶν 
Ἁ ͵ “- - » Ν “ 7 

τὴν πρωτόμαντιν ἴΓαἴαν᾽ ἐκ δὲ τῆς Θέμιν, 

ἢ δὴ τὸ μητρὸς δευτέρα τόδ᾽ ἕζετο 
κ ε , 5 . “ , 

μαντεῖον, ὡς λόγος τις ἐν δὲ τῷ τρίτῳ 
᾽ὔ Ν ὔ 

λάχει, θελούσης, οὐδὲ πρὸς βίαν τινὸς, 5 

Τιτανὶς ἄλλη παῖς χθονὸς καθέζετο 

Φοίβη, δίδωσι δ᾽ ἢ γενέθλιον δόσιν 

Φοίβῳ. τὸ Φοίβης δ᾽ ὄνομ᾽ ἔχει παρώνυμον. 

λιπὼν δὲ λίμνην Δηλίαν τε χοιράδα, 
Ι 3 , 

κέλσας ἐπ᾽ ἀκτὰς ναυπόρους τὰς Παλλαδος, 10 

Ἷ, τῇ τε ΑἸά. τήνδε φοη]. Υ ἀκοί. 

γ. 20. ἐοπίοθυτι Τπθ6ὺ ΒΊοτιηΐ, ὅ8α 

ἘΠ πη πτη : τήνδε ΘὨΊτη Δ]1Θ ΗΠ 1ΠῚ 

(ογοί. 

9. ἢ ΑἸ]ά. ἣ δ᾽ ἐς τὸ 60η]. Ατ- 

π8]4. ἣ δῆτα ὙΥ ακοί. 51π6. οδιιβᾶ 

αἰτιΠη 616. ΤΊΡΏΙΟΥ οϑί ατ|ὲ8 τη6- 

ΤΩΟΥΘΙῸΣ ΠῚ οὐ] δάδτη ἀΟΟ.1 1ῃ 

Ερηῃ. ΠΔ]]. 1817. ρ. ὅ9. εοη- 

Ἰδεΐατα, ἣ δὴ ᾿πό, 511η1}} ὨΘΙΏΡ6 

φΟΠπδ πο οπ6. ἃς ἴῃ Ῥοῖβ. 704. 

Ῥγομι. 8δῦ, 

᾿ς Α, τίς ΑἸά4. Τασι, δίορα, Ο]ἀ5ρ. 

6. καθέζεται ἈΟΌ. 

7. δίδωσι δ᾽ 51. τεοίθ ΕἾο1. 

γεμοί. Ν. Ταχση. ΒΟΡ. δίδωσιν δ᾽ 

Μεᾶ. ΑΙά. δίβρῃ. (ὑδπί. οἴ, 

Τοουν1}]. πη. Οὐ. Ρ. 70. Ροντὸ 

ἣ τϑοίθ Μϑά. νὰ. ΕἸ56ἢ. ΑΠπη, 

δα ΨΥ6]1. 1. Ρ. 399. οὶΖ. ἀ6 

δοοθηΐ. 1Π6]1η. Ρ. 36. 96. Ηοττη. 46 

πη. Βαΐ. α. α. Ρ. 110. ἢ ΘΧμΙθοὲ 

ΒΟ}. δίδωσιν ἢ τη41]6 (]α8ρ'. πα δὶ 

ἣ το]αίἴντπτη οϑϑϑί. ΒΙ]οιηΐ. δίδωσι 

δ᾽ ἥδε δαβριοαίπν. ΡΙῸ γενέθλιον 

Ποῦ. γενενέθλιον ὨδΌΘΐ. 



θ , ΑἸΣΧΎΛΟΥ 

ἐς τήνδε γαῖαν ἦλθε Παρνασοῦ θ᾽ ἕδρας. 
Ψ, ᾽ 4. Ἃς Ἀ 7ς. ’ 

πέμπουσι δ᾽ αὐτὸν καὶ σεβίζουσιν μέγα 

κελευθοποιοὶ παῖδες Ἡφαίστου, χθόνα 

ἀνήμερον τιθέντες ἡμερωμένην. 
,ὔ 3 Ἂς ’ὔὕ “΄ 

μολόντα δ᾽ αὐτὸν κάρτα τιμαλφεῖ λεώς, 1ὃ 

Δελῴφός τε χώρας τῆσδε πρυμνήτης ἄναξ. 
“ Ν 3, 

τέχνης δέ νιν Ζεὺς ἔνθεον κτίσας φρένα, 
Θ » , ΄ » , - 

ἵζει τέταρτον τόνδε μάντιν ἐν θρόνοις 

Διὸς προφήτης δ᾽ ἐστὶ Λοξίας πατρός. 
’ὔ 3 5 “-“ ΄ὔ ᾽’ὔ 

τούτους ἐν εὐχαῖς φροιμιάζομαι θεούς. 20 

Παλλὰς Πρόνοια δ᾽ ἐν λόγοις πρεσβεύεται. 

11. Παρνησοῦ 5οη ᾽ν ΟΠΟΘΡὮ. 

ὅθ62. ΤΠΘορἢν. Η!5ι. Ρ]δηΐ. 111. 2, 

56 τϑοίτις Παρνασοῦ. νὰ. ϑομαδί, 

Ἅ616υ. Οὐ, 46 ᾿Αλικάρνησος. δὶς 

Ἰλισοῦ ΒΟΥ: ἃ ΟἸΙάθιηο 8. 

Τ6χ, ϑδηρ, Ρ. 826, 91, νἱᾶ, δὰ 
ΟἼΟΘΡΙΙ. Ἰος. οἷ. ΒΙΙΟΜῈ. Παρ- 

νησοῦ ὨαΡοπὶ Μαοᾶ. ΟΡ. οἱ ὶς 

Ή τη, ΟἸα85. Παρνησούς ἘἾΟΥ, 

Παρνήσους Ν. Πανησοῦς ΑἸά. Παρ- 

νησσοῦ νυῖο. ΟἿ. ΒορΟκῃ. Ριηά, 

Ῥυίῃ. γ111. 1π. 

12. θεσπίζουσι ὕῬαγ. σεβίζουσι 

5116 ν Τῦτη. δὴ ακοῖ, 46 40 νἱά. 

Ῥοῖβ. δὰ Οτδβϑῖ, ν. 64. Ηρυπι. 

εἶα, ἘΠ πὸ. (ΟἹ: (τ. ΠΡ. 1. 

ον ν. οὖ σθηβοῦύθη Ηθοῦρε ΡοΥ- 

5018 Πη8 ἴπ «οπίμίῃ Πἰουϊοιῦ 

1799. τηθηβθ {{]10. 

18. κελευθοπιοὶ ΑἸά. 

14. ἀνήμερόν τι θέντες ΑἸά. 

15. τημαλφεῖ ΑΙά. ΤΙ. μολ- 

ύντα δ᾽ αὐτὸν καὶ σεβίζουσιν μέγα 

Κον. ὅϊς ν. 1. ἂρ. ϑίθρι. 41] 

5161 ΘΥΤΌΤΘΙΙ Ποίαί δα ῬΙΌΙΩ, 

06. Δα, ]55 11. 

16. πρυμνήτης. 6 Πᾶς νοοθ 

να. ἘΣ]15]. δα Μ ρα. 7ὅ9. Βιιομε, 

18. χρόνοις Μεά. ΕἾοΥ. νεηθρί, 

Οπε]ξ, Ῥαν. Ν, ΑἸά. ΒΟ. ν. 1]. ἃρ. 

ΘΊΘΡἢ.. 

19. ἐστὶν Μεά. Οτοῖ(. ΑἸά, 

Ἡὰης νϑυβηῖ οἰΐατο ΜΙ δετΟῦ. δαῖ. 

γ. βη. βρῖπ5 ΟΡ βθυναίμῃη) δϑί. 

21. πρόνοια Τ,Θηη6ρ. ἃά ΡΙ]αΪα- ᾿ 
114. Ρ. 148. 586ᾳᾳ. ΜαΪθ. νἱά, 

1πίορΡ. δὰ Ἡδβγοῖ. ἴῃ ν, οἵ 

Ἡδιοά, 1. 92. προνηΐης ᾿Αθη- 

ναίης Υἱ1]. 97. Ια. οἠηηῖπο ῬΠΟ- 

{πη οἱ Η ΔΡΡΟΟΥΔ ΟΠ ΕΙῊ 5. ν. 1,6 Χ, 

ΘΠ ΘΓ}, Ρ. 299. ΔΒ... ο. ΟἿ68, 

Ρ. δ2. Εΐστη. ΝΜ. ἴῃ νόθθ. ΒΙΙΟΜῈ. 
προναία νυ]σ. Εἰ αιμάθιη ΤΠ ηΠΘΡΙΟ 

ΠΟΙ. ῬΟΒΒΊΠΠ ΠΟΙ Ἀ5ΘΘΗ ΠΤ] Πρόνοιαν 

ΤΌ ΒΟΥ ΘΗ. Ψιᾶθ ο]5. ποίατῃ οἱ 

Ἡ δυτηβηηττη οομΐα ΜῈΕΙ]Θε πὶ 

ἀϊδραϊαμίθη. Οραβο. Το. ΥἹ, 

Ῥανΐ 11. Ρ. 17. 5844: 



ΕὙΜΕΝΙΔΕΣ. 7 

σέβω δὲ νύμφας, ἔνθα Κωρυκὶς πέτρα 

κοίλη, φίλορνις, δαιμόνων ἀναστροφή᾽ 

Βρόμιος δ᾽ ἔχει τὸν χῶρον, οὐδ᾽ ἀμνημονῶ, 
39 Ὄ Ἃ » ,ὔ ΄, 

ἐξ οὗτε Βάκχαις ἐστρατήγησεν θεός, φῦ 

λαγὼ δίκην Πενθεῖ καταρράψας μόρον" 
“ ’ὔ - ᾽ὔ 

Πλειστοῦ τε πηγάς, καὶ Ποσειδῶνος κράτος 
“ 4 ο 

καλοῦσα, καὶ τέλειον ὕψιστον Δία. 
3 7 » ,ὔ 72 

ἔπειτα μάντις ἐς θρόνους καθιζάνω. 
“᾿ “ “ “κ 7) “-- 

καὶ νῦν τυχεῖν με τῶν πρὶν εἰσόδων μακρῷ 80 
ΕΒ - 9.6 7] 

ἄριστα δοῖεν, κεὶ παρ᾽ Ἑλλήνων τινές, 
5 ὯΝ Ἶ ΄, ε ζ 
τῶν πᾶλῳ Λλᾶχοντες, ὡς νομι(εταί. 

μαντεύομαι γὰρ, ὡς ἂν ἡγῆται θεός. 

ἢ δεινὰ λέξαι, δεινὰ δ᾽ ὀφθαλμοῖς δρακεῖν, 

20, Κωρυκεὶς ΑἸὰ, 

29. ἀναστροφὰ Μοά, τι], ΑἸά, 

Τυτη. ΒΟΡ. ἀναστροφαὶ Ἐ]οΥ. Ν, 

24, δ᾽ οῃ., Μέρα, ΒΟ". χώρων 

ΟΡ. 
2. ἐξ οὗγε ῬΟΙΒΟΠῈΒ Πη8]6, οἵ, 

Ῥειβ. 748. 
26. λέγω το]. λαγῶ δίκην 

τῷ 
πενθεῖ 

μόρον ΑΡΤΘΒΟΙ, δα Αρ,, 8ὅ8. βουλὴν 

καταρράψειεν 1Ὁ1 ἸΘροΘ Δ} Ριΐαΐ, 

927. πλείστους ΜΙ 6α, ΕἸοτΟ Θηροῖ. 

ΑΙ, Α14. ΒοΡ. Ἀδεῖθ Π)1Πη6ογ- 

ἢτπι5 Πλειστοῦ οσατὴ ϑίβδη]οῖο ὀξυτόν- 

ὡς Β011011, 6χ Εἴγιη, Μ, ρΡ. 676. 

ὅ. ᾧὉ᾽ ΑΡΟ]]ΟΠΙ Ἰοοο 11. 711]. 

οἰϊαΐο, πολλὰ δὲ Κωρύκιαι νύμφαι 

Πλειστοῖο θύγατρες, Ἰγεδο ΒΘ] ΙΗ ῸΤ: 

τινὲς ἀναγινώσκουσι προπερισπωμέ- 

Ν, Εχ νεῦῦϊβ καταρράψας 

νως, ἐπειδὴ καὶ ὑπὸ τῶν ἐγχωρίων 

λέγεται Πλειστὸς ὀξυτόνως" ἔστι δὲ 

ποταμὸς ἐν Δελφοῖς. “Ηρωδιανὸς δὲ 

ἐν τῇ καθύλου Πλεῖστος βαρύνει. 

28. Μίπι5 Ρ6π6 ροβί Δία θο1η- 

τηαΐθ ἰδηπιτη αἰβιηριπηΐ ΑἸα, 

ΒοΡ. ΤΌ. να. Αῃποί, 

29, ἐς ῬΤῸ εἰς ΡΙ4 6 δηΐθ 600- 

ΒΟΠΘΠΐΘΠΙ οἰ ΠΙΠΔΟΥΙ͂Ο ΟΡ]: 

απο 86}16] ΤΠ Πτ11558. 5815. δσὶΐ, 

νὰ, Τι1ηα. 84 Αὐιϑδί, Αθ. 242, 

90. μεστῶν ΡΙῸ με τῶν Ρᾶϊ, μακ- 

ρῶν ΑἸα, Τατπ. σοτητηᾶ Ροϑί εἰσ- 

όδων τη8]6 ἸΠβϑυπηΐ ΒΟ. ἴθρῃ. 
ἴδ], ΟἸαβρ. 

31, κείπαρ ΑἸα. κείπερ ΒΟ, 

κεἴτις Ἑλλήνων πάρα 601]. ΒυΓ͵Ρ85. 

92. ἴτην ΕἾἸοτ. Ν. ὅ0}0]. ἴτωσαν. 

᾿Αττικώτερον. (ἴ. 50 ἤπι. Ππ]Ὲ5 (Ὁ, 

94, λείξαι ΑἸα, 
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3, , “ 

πάλιν μ᾽ ἔπεμψεν ἐκ δόμων τῶν Λοξίου, 8 
ε “ “ Ὰ » ᾽ 7 ’ὔ Ξ 

ὡς μὴτε σωκεῖν, μὴῆτε μ ακταίνειν βασιν 

χω δὲ χερσίν. οὐ ποδωκίᾳ σκελῶν; τρέχω δὲ χερσίν, ᾿ ν 
᾿ κ᾿ 3.495. , ᾿ 3 

δείσασα γὰρ γραῦς οὐδέν᾽ ἀντίπαις μὲν οὖν. 
5. Ν Ν Ψ Ν “ ιν ἃ 
ἐγὼ μὲν ἕρπω πρὸς πολυστεφῆὴ μυχὸν 

ὁρῶ δ᾽ ἐπ᾿ ὀμφαλῷ μὲν ἄνδρα θεομυσῆ 40 
-“ 3 ’, “ 

ἕδραν ἔχοντα, προστροόπαιον, αἵματι 

στάζοντα χεῖρας, καὶ νεοσπαδὲς ξίφος 
Ε Ἃ ᾽ς 

ἔχοντ᾽, ἐλάας θ᾽ ὑψιγέννητον κλάδον, 
λ ΄ , , » ’, 

ἡνει μεγίστῳ σωφρόνως ἐστεμμένον, 

ἀργῆτι μαλλῷ. τῇδε γὰρ τρανῶς ἐρῶ. 48 

906. σωβεῖν Ῥαγ. στάσιν Μοά. 

ΕἸον. ὕοηθί. απο], Ν. ΑἸ4. ΒοΡ. 

Τύχη. ϑίθρι. βάσιν ἀιιίΘη) 5ιργἃ- 

Βουρίαμη ἴῃ Μαοᾶ. οἱ ν. 1. ἂρ. 

Ξἴθρῃ. ααοα Δ] Γ6}1 Ῥγεο θυ πα τι}. 
Ῥγο μήτε μ᾽ ἀκταίνειν ΑἸᾺ. μήτ᾽ 

ἐμακταίνειν ΘΧΊΪ ο΄. νἱθ. ΟἸΠΠΙΠΟ 

ΒΌΠΗΚ. δα ΤΙ. 5. ν. ἀκταίνειν, 

4] ΡΥγ Ια ππης ΒΟΥ ]}] 

ἸΟΟΙΙΠ ΤΟΒΡΙΟΙΘ 6} Οἰϊαΐ. 

97. ποδωκείᾳ [1ον. 

99. ἐγώμεν ΑἸά. 

40. ὀφθαλμῷ ΕἾοι. Νοποί. ὀμ- 

φαλῶ ΑἸα. θεομισὴ ΕἾοτ. Ῥαν. Ν. 

ΑἸὰ. ν. 1. ἃρ. δίθρῃ. θεομισεῖ 

ΤτΗ. 

41. ἕδρας ΕἸοΥ. Ν. ἔχοντι Μά. 

απο][. Ῥαγ. ΑἸ. ΒΟ. 4] 1ὴ 
ΘΥΤ 15; ΘΟΥΤΊΡῚΙ. 

42. 

ΘΊΘΡΗ. 

48. ἐλαίας να]ρο, 56 οἱ ἢΪϊὸ οἱ 

ἴῃ Α. 480. Ῥογβ5. 609. [ΟΥ̓ ΠηΔρῚ5 

Ατοα τϑϑυϊςθηάδ. 

νεοσπαθὲὲ Ν. ν. ]. 8Ρ. 

44. λήνει μὲν οἰὸς ἃ. ΑΥ̓Π4]4 15 

ν6] (αὐραίαι Κ Α]εἸκ.. δά Ῥπη. 994. 

4α6η1 ν] 46) ΤηδρΊ βίου 6}15 Η 6η- 

Βίθυ 515. μεγίστῳ ΡΙῸ μεγάλῳ 

Ῥοδβιταη 6886 ρΡαίαϊ ααἰβί, δα ΤΡΗ. 

Α. 1978. νιά. ϑοα]ρ. Οοπ]. ἴῃ 

Ψψ αν. Ρ. 49. ΕἸΘΙῚ Ρούθϑι αἰ μέγιστος 

ἃ μέγας οἱ ἰστὸς ΘΟΠΙρΟΒΙ Γι] 511. 

μακρίστῳ οοη]οῖς ΕΥΓαγ  (1π|5. δὰ 

Τύδοη. 675. 1)6 τῷ νἱἅ. Μαθβρυ. 

δα (ΕΔ. Τ. 8. Βιομε. λίνει Ν. 

λίνει ἘἼ]οΥ. ΒΟ. μεγίστην. μεγάλην 

οχ Ηδβυοῆῖο Ἰαάαὶ Μβοταν. δὰ 
Ελαν. Ἰος. οἵ. ὅ6Π0]. ΑΡ0]]. Ρ. 181. 

οἰταῖατ δα τη ρ. ἡ 55. δ'8α ὩΘα 8 

ΘΟ] ΘΟὕΣ15 ΠΟ ΟΡῚΒ δβί, ὨΘ6416 αἵ 

πονὰ νοοᾶθι]ο μεγίστῳ 5]. Π οδ΄10 
οὈἰσι αν. οωἠοοιγαίε 56. πης 

ΟΥ̓ β 5 οὐ Πδίμη ἀ ΘΒ υ  θ6 76 ν6]]6 αἱἵΐ 

ΘΒοΥα5: 476 απδηίδ {πϑυ1Ὁ νἹτ[66 

515 τηᾶρϊπ4 0 (Ῥ 1] ΟΏρ 45. δι- 

(61 [1|1556, αἰ τπηοππτηθηΐα ἀοοσθηΐ, 

γθοῖθ οὔβουναῖ ΘΒ θυιι5)} ΘΌΠῚ 

ΘΏΔΙΤΘΙΘ ΠΙΠ1] ΟΠ ΘΠ 510115 Ὠδθοῖ, 
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“ ΄ 

πρόσθεν δὲ τἀνδρὸς τοῦδε θαυμαστὸς λόχος 
-΄ ΄σ΄ » ’ σ 

εὕδει γυναικῶν ἐν θρονοισιν ἥμενος. 
3, “ 3 Ν ΄ . 

οὔτοι γυναῖκας, ἀλλὰ Τοργόνας λέγω 
τὸ .5 ,ὔ ΤΙΣ ΄ ἊΝ 

οὐδ᾽ αὖτε Τοργείοισιν εἰκάσω τύποις 

εἶδόν ποτ᾽ ἤδη Ἔ ἘΚ Ἐ Ἃ 

Ἔ Ἑ ἈΞ Ἃ ἃ ᾧΦι,νέως γεγραμμένας δ0 
΄ ,ὔ - ΕΣ 7 Ἁ ᾽ ΄ 

δεῖπνον φερούσας" ἄπτεροί γε μὴν ἰδεῖν 
- » Ν “ ’ὔ 

αὗται, μέλαιναι δ᾽ ἐς τὸ πᾶν βδελυκτροποι᾿ 
σὺ » » “-“ ΄ὔ τ 

ῥέγκουσι δ᾽ οὐ πλατοῖσι φυσιάμασιν 

ἐκ δ᾽ ὀμμάτων λείβουσι δυσφιλῆ λίβα" 

460. προέθεν ἈΟΌ. θαυμαστὸν ΡΥ. 

ΑἸά. θαυμαστῶν Οτι61{. λέχος Δα. 

πο], Ῥατ. ΑἸα. 

47. ἅδει ΑἸά. 

0. εἶδόν ποτ᾽ εἶδον ΕἸοΥ. Κ᾽ ὁηοί. 

Ν. ΑἸταυϊὰ πἴος θχοι 1550. τθοΐθ 

νἀ οτηΐ ΔΟΙΠΟΥΕΒ: 1185 ΘΗΪΤῚ 

αἰ ΙΒ! τη, δδί σοηβίσποίο, ὙΘΥΒΌΙ 

ΕΧ ἀΠΟΥΠΤῚ ΤΟ] 1115. ΟΟΙΏΡΟΒΙΐΟ 

(αὐ τϑοῖθ ΤΙΠΔοΥ ΠΟ ν]β111}} 811Π1Π| 

ἘΧ 5. )ῃο] βίο νϑυθ]5. ΠΟΙ Ποΐ Τὴ 

ῬΙΕΘΙΙ ΓΕ αἰκοί,βο. οὐδ᾽ “Αρπυίαισι: 

τὰς γὰρ ἐπτερωμένας. κιτ.λ. Οογία 

ΘΧΟΙΑΙΕ Δ]14 14 1π 400 Ρορϑία Η 81- 

ῬΥΠΒ ΠΟΙΊΪΠΔΓ15. 685 ἃ] αἴαβ. [1|556 

ΑἸχιῖ, αὖ 6Χ 564 θη 1015. ἸΙατιδί. 

απ δυΐθηη εἶδόν ποτ᾽ εἶδον ρτω- 

Ῥθαπὶ ΕἸοΥ. ἡ ποῖ. Ν. Ποὺ ροίαβί αἱ 

ἢ ὰπΠΟ 1 ΠΟ ΤΩ ῬΤΟΟΘΒΒΘΥΙ ΟΥ̓ΔΙΙΟ : 

ἤδη τινάς ποτ᾽ εἶδον, ᾿Αρπυίας λέγω, 

πτεροῖς βεβώσας, Φινέως γεγραμ- 

μένας κιτι λ- ϑαρρ[οι Ηιτηδηητι5 

ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἂν ̓ Δρπυίαις προσεικάσαιμί 

νιν: 564 γτρϑοίθ Θι:ηΔοτῆϊβ νοῖρθὰ 

εἶδόν ποτ᾽ ἤδη ἴῃ) ΞΘ θητς ρυη- 

ΟἿΡΙΟ ΟΟἸ]οςατὶ ἀθθαΐθβθ οδηβεΐ, 

οΟἸ]αία 511}}}}} ΟΥΔΙΟΠΙ5 [ΟΥΤηδἃ 

ΞΌΡΡΙ. 984. φαθτὴ Ἰοοιμη 1Πη61- 

οαν ὙΥ]]. 

2. βδελύτροποι ΕἾἼοΥ. Ν δηοί. Ν. 

βδελύκτοποι ΑἸα. κδελύκτροποι ΒΟΌ. 

5664 1 ΟἸΤΑ.15 ΘΟΥΤ. 

89. πλατοῖσι Ρ1Ὸ νῈ]ρ. πλαστοῖσι 

ΒΟΙΊΌΙ 1006. ΕἸ]Π15]. δα Μά. [49. 

οὐ 51. θ᾽ πα. γα. οιδη ΒτΌΠΟΚ. 

οὐ Ροιβ. δὰ Ηδρς. 878, Η βυοῇ. 

4υϊάθηη πλαστά. προσπέλαστα. Π8- 

θοῦ; 564 ἤος ΟἸΤῚ γΘΙ ΠΟΥ 561165 

τὴ ΡΠ ΟΠ ἸΟΟῸ5 ΘΥΓαἰ ΤΠ] 6558 ΡΤῸ 

δαπί 4π]Ρι15. οὐ 

πλαστοῖσι ποη ἤοίϊ5 Ἦ. 6. τδγ 15 

5. Ποοῖ, αποα τϑοΐθ ΤΠ Π115 601- 
τηοάπτη ΕἸ]Π15. δι τ αΐατγ. 

4. δυσφιλῆ λίβα 5ῖς τοοίο Βυγ- 

5655. δυσφιλῆ δία Ν εα. πιο], ΑἸά. 

δυσφολῆ δία οοάοχ ΚΟ. 41 6οΧ 

ΒΘ ΟΡΒΙΔΩΙ οομ]θοίατα δυσφολῆ βίαν 

Θα141|. βίαν γϑοθρουηΐ ΤΠ], 

ΘΊΘΡΙ. ρα ΘΧΘΠΊΡ]15 ΠΟῚ 5815 

ΔΡῸ5 {πρὶ οοπαίπν δ ακοῖ. Ρῖὸ 

λείβουσι απἰε Ἐροῦ. λοίβουσι 

Παροί. 

πλατὰ ονΙΠΟΙΐ. 
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Ν ΄ Ε Ν “- 5 ΄ 

καὶ κόσμος οὔτε πρὸς θεῶν ἀγάλματα δῦ 
΄ 7 5. Ὁ 3 ΄ ΄, ν 

φέρειν δίκαιος, οὔτ᾽ ἐς ἀνθρώπων στέγας. 
Ν ΄ ΕΣ ΄“ Ὁ. Ξ- 

τὸ φῦλον οὐκ ὄπωπα τῆσδ᾽ ὁμιλίας 
53.» Φ 53 νη 9. 7ὔ ᾿ Ά 

οὐδ ΉΤις αἰιἰὰ τοῦτ ἐπεύχεται γένος 

7, 5. τς ἈΝ Ν ,ὔ ’ 

τρέφουσ ἀνατι μὴ μεταστεέενειν πονον. 

τἀντεῦθεν ἤδη τῶνδε δεσπότῃ δόμων 60 
». κ ΄ ͵ Ξ 

αὐτῷ μελέσθω Λοξίᾳ μεγασθενεῖ. 
᾽ , σις τ ΄ 
(ἀτρομαντις ὃ εστι Καὶ ΤερασκΚοίτος, 

΄ 32) ’ὔ Ψ 

καὶ τοῖσιν ἄλλοις δωμάτων καθάρσιος. 

ἍΠ: οὔτοι προδώσω" διὰ τέλους δέ σοι φύλαξ 
» Ν 7] ἣν: , 3 σ΄ 

ἐγγὺς παρεστώς, καὶ πρόσω ὃ ἀποστατῶν, 6 

δῦ. Τῃ ὅ.1Π0]. περικείμενον ἴῃ 

τη γ᾽. ΘΙ Θηαΐ ὅὅ00]. ἴῃ ἡ Ο55. 

617. Τιοοῦμη 5 Ἰθοῖί ΝΜ πιβον. ὁμό- 

φυλον οὐκ ὄπωπα τῆσδ᾽ ὁμιλίαν, οὐδ᾽ 

ἥτις αἷα τοῦτ᾽ ἐπεύχεται γένος τρέφουσ᾽ 

ἀν ἄστη, μὴ μέγα στένειν πόνῳ. 

Οτράο τοὔμφυλον, νὰ. Τοη. 1581. 

[564 εἴ, 10᾽΄. Ἡδιτηδηηϊ ποίδηη] 

στάσις ἔμφυλος Ἡτοά. νι]. 9. 

ϑοΙοη. χν. 19. Οτδοα]. ἃρΡ. Ατι. 

χί. Ρ. ὅ20. Β. σουρθηΐθ ΡΟΥΒΟΠΟ. 

τοὔμφυλον αἷμα ϑορῃ. (Βα. Ο.407. 

ΒΙ:ΟΜΕ. φύλον οἴ τηοχ τῆς δ᾽ Α]ά. 

γυϊραΐῖα ποη 50]]1οἸϊαπ δα: α118}} 

γτϑοίθ ἴθι 8 βαρ]οανι ϑομποίζ. νά. 

Απμοί. 

ὅ8. οὐδ᾽ ἥτις αἶα 51. Με. ΟΡ. 

ν.]. ἃ. δΊθρἢ. τηᾶτο.. Α51κ. οὐ δή τι 

γαῖα εηθί. Τατη. ϑίθρῃ. οὐδ᾽ ἥτι 

γαῖα ΕἸοΥ. Ν. οὐδ᾽ εἴτις γαῖα ῬΆΥ. 

ΑἸ. οἱ 5ῖς απϑ! , ἐχ οθ.Ζ}} ο0]- 

Ἰα]οη6, 564 ἥτις γαῖα 6Χ ΑΒΙς, (0]]. 
3 . Ψ οὐδ᾽ εἴτις αἶα ΒΊροῖ. οὐ δή τις αἰα 

δίΔ 1. 6 1α8ρ. ῬΊῸ τοῦτο ΑἸ]Ὰ. τοῦτο 

ααΐ. 

59. δοιιθθηάμμη ἀνατί πἰ τοοΐα 

ἀοοι Β]οπ. δα Ῥ. ἡ. 908- 

ἀνᾶτεὶ Ν. μετὰ στένειν 'Γ ΌΤΙ. πόνον 

Αὐπδ]ά. αποά οΒο]]αϑίεθ Ἰηΐου- 

ῬΙθίαϊτομ ἀποίι5. οατὴ Ποῖ. οἱ 

Το1η4. Ὑθοορ]. δ α]ραίμτη πόνων ἴτπι6- 

{1 ὟΝ 61]. ς01]1. αν. ῬΏΘη. 1440. 

κακῶν σῶν, Οἰδίπους, ὅσον στένω. 

60. τἀντεῦθε (-εν ΕἾοΥ. 564 ν 

11ηθὰ ἰταηβνουβὰ ποία) μὲν οὖν 

ΕἸοτ. γοηοί. Ν. 

61. αὐτωμελέσθῳ ἘΟΡ. 

609. ἰατρέμαντις ἈΟὉ. 

604, προδόσω ΑἸά. προδώσο ΒΟὈ. 

διατέλους Ν. ΑΡΟΙΠΠ15 ΠοΙΊ6η ἀθεβί 

τη ΑἸά. 

θὅ. Τιϑρθ καὶ πρόσω γ᾽ ἀπο- 

στατῶν. διά. δα Ῥτοϊη. 921. 00] 

[56. 1ὴ Πάρτη. [πορτΐ. ἃρ. 50}. 

Ἰερϑηάϊιπ πρόσω. ὥρα ν4. δεϊά- 

16γ. δὰ Ἐπι:. ΕΒ]. 1112. πρόσωθ' 
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“-“ ΄ “ ΕῚ ϑ ' 

ἐχθροῖσι τοῖς σοῖς οὐ γενήσομαι πέπων. 
Ν ΄- «ε ’ὔ Φ Ν Ψ, ε ΤΣ κα 

καὶ νῦν ἁλούσας τάσδε τὰς μάργους ὁρᾷς 
- “ ΟῚ ’, ΄, 

ὕπνῳ πεσοῦσαι δ᾽ αἱ κατάπτυστοι κόραι, 
΄- ΄σ - ᾽ ͵7ὔ 

γραιαις, παλαιαὶ παῖδες, αις οὐ μιγνυται 

θεῶν τις, οὐδ᾽ ἄνθρωπος, οὐδὲ θήρ ποτε" 70 
΄σ΄ 3, ΠΡ » 7 3: 5 Ἂς Ἂς 

κακῶν ὃ εκᾶατι καγεένοντ ετῖει κΚακον 

, ΄ὕ ΄ Υ ὌΝ , 

σκότον νέμονται, 'Γαρταρὸν θ᾽ ὑπὸ χθονός, 
΄ 5... -“ φι π᾿ Ὶ 

μισήματ᾽ ἀνδρῶν καὶ θεῶν ᾿Ολυμπίων. 

ὅμως δὲ φεῦγε, μηδὲ μαλθακὸς γένῃ: 

ἐλῶσι γάρ σε καὶ δι ἠπείρου μακρᾶς, 7ὅ 

βεβῶτ᾽ ἀν᾽ ἀεὶ τὴν πλανοστιβὴ χθόνα, 

Ῥουβ. ποί. Μ5. οἵ. Εν. Το. ὅδ7. 

πρόσωθεν ὄντων, ἐγγύθεν θ᾽ ὁρω- 

μένων. ΒΠ65. 489. μή νυν τὰ 

σκόπει. 

92. 

Π- 

πόῤῥω, τἀγγύθεν μεθείς, 

γιά. Μία ]οκ. ιαίυ]0. Ρ. 

864. ΒΙΟΜΕ. ΡΟΥΒΟΠΉΙΩ 

ΤΠ ΡΤΙΟΙ] ΤΊ}. 8110 γΟσΆ 1110 

Ἰπ!ΘτΡοϑιίο ἃρια 'ΓΤΑΡΊΘΟ5. ο0η- 

Τυποῖοπθι ἴῃ ΔρΡΡοΠά. δά Τουρ. 

Θιηθηά. οἱ δα Οτοβί. 614, ἀδιηηδ- 

Υ556 [ἢ γὉΠΡῚΙ5 ΠΟΙ Θϑῦ: Δα 461 

Ἰοο ΡΒΠ]οοί. ν. 1362. (ΠῚ νι- 

ἀθηάτι5 Ἡ θη.) 6Χχ Δ. 110 τητῖαῦ. 

Ηυ]ὰ5. ται!οπθ ριοθαΐ ΕἸομλΐ, 

8 Ῥτηοιη. 1009. ὉΡῚ Ἰοοοβ Ρεια. 

169. ὅ46. σουτρῖῖ. «Ππ|16 αι} 

οΟΠΐτα ῬΟΥΒΟΠτὴ ΟἼΧΊ556 νἀ θη 1 

Ηρ. δα Ίρ. ὅ4δ. ϑομαρί. δά 

[μοηρ. Ρ. 350. ὅθι 16. δά Ἐπὰν. 

ΕἸοοίυ, 1112. 41 ἴῃ (4110115. καὶ 

νά] οΥο οέϊαμι, εἴ δὲ πρϑοίθυθ 56η- 

(6 η{185 ποίαί. Ν'ο οἱπηΐηο ἸἀοΠθἃ 

οδιιδθα ΔΙΘΥΥῚ Ροίοβί οὐ 15. Ρᾶτ- 

{10 }15. {ΓΑΡΊΟΙΒ. ὉΠ1 1101} ΘΟΙΟΘΒΒΊΙΠῚ 

5811. []1}ἢ Ροχβ. 776. δὲ ἴῃ τε οχ 

ἀποθι5 οοαά. τηπίανι ΠΙΠάοτῆιϊ5. 

66. ἐχθροῖς ΑἸά. πρέπων Ρ1Ὸ 

πέπων ἴῃ ΤηΔΊΟΊτ6 ΝΜ οα. Ῥαχ. ν. ]. 

δριιὰ ὥς]. Τία βἰϊδτη 1π| ΠΡ. 

804]. ἴῃ 0585. 

67. εἰλούσας Ὁ. ὁραῖς ΝΙοά. 

68, τομμα σι]σὸ ροϑί ὕπνῳ 

ΡῬοβιίαπι ἀ6]οῖ ΒμοΡ. Ὑ1ά. δηποί. 

πεσοῦμαι δαεποί. ΑἸΙα. 

πρέπουσι 60η]. ΕΆΘΠ5. Ρ. 527. 

ἍῈοχ κατόπτυστοι ΑἸά. 

πεποῦσαι 

69. Γαίας 5΄ν6 Νυκτὸς παλαιαὶ 

παῖδες 60Πη]. 416. δὰ (8111. 

ΕἸορ. Ρ. 147. ὅ1ς Π1ΠηΠ. 564. Π1}}}] 

δϑύ οασ νυ]ραίδη τη πίθιητιβ. Ηπ- 

Ππβη 01 Θη] 1ΘΥ (0 η 65 5815 

ΟὈν τ δ ηῖ. 

71. ἐπὶ απο]. ΑἸ4. Τ αν. 

74. μὴ δὲ ΑἸά. Ποῦ. 

7ὅ. ἕλῶσι ΑἸα. 

70. βεβῶντ᾽ ἂν αἰεὶ τὴν 51. οοἥά. 

ΑἸά. ΒοΡ. ν. 1. ἃρ. ϑίβθρῃ. 151 

απο βεβόντ᾽ Ν᾽ δῃθί. βεβόντ᾽ αἰεὶ Ν.. 
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, ν, , 

ὑπέρ τε πόντον καὶ περιρρύτας πόλεις. 
κ Ν 4 , 7 

καὶ μὴ πρόκαμνε τόνδε βουκολούμενος 
ἈΝ ’ὔ ,ὔ 

πόνον᾽ μολὼν δὲ Παλλάδος ποτὶ πτόλιν, 

ἵἴζου παλαιὸν ἄγκαθεν λαβὼν βρέτας, 80 

κἀκεῖ δικαστὰς τῶνδε καὶ θελκτηρίους 

μύθους ἔχοντες μηχανὰς εὑρήσομεν, 
“ Ν. ΄ “ ] 3 Ψ, Ἷ 

ὥστ᾽ ἐς τὸ πᾶν σε τῶνδ ἀπαλλάξαι πονῶν. 
ΕΥ̓ “ Β΄ ἃ» ΄“ ͵͵ 

καὶ γὰρ κτανεῖν σ᾽ ἔπεισα μητρῷον δέμας. 

ΟΡ. 
3, 5 ; Ν Ν Ν Τὰ ἔς 13 

ἄναξ ΓΑπολλον, οἶσθα μὲν τὸ μὴ ἀδικεῖν 8 
3 Ν δ᾽ 3 τ Ν αἶ Ν 3 λ “ 10 

εΕΤΕει ἐπιστῷ: καὶ τὸ μὴ μέλειν μαῦε. 

΄, Ν κ“ 53 , Ν ἿΣ 
σθένος δὲ ποιεῖν εὖ φερέγγυον τὸ σον. 

ἀνατεὶ Ἰῃ!ΘΥΡΟΙαγηΐ Τ στ. ϑίθρἢ. 

4 ΤΩΙ ῬΟΒίΘΥΙΟΥ βεβῶτ᾽ ᾿ΤῸ (οΥ- 

Τυρίο βεβῶντα 50Υρ0511, οἵ 5ῖ. τ8- 

ΘΘΠΠΟΤΘ5. δ Υβ5. δαίθιη Ρ]Ὸ- 

οὐ] ἀπ ]ο σουγαρίιϑ: ΠΘ4 116. ΘΗΪΤΩ 

Ποὺ] ροίθϑί αὖ ἂν οαπὶ ἐλῶσι να] 

βεβῶτα (αἰ ρυϊαῦ ὙΥ 61].} σοῃϑίσι- 

αἴ. Ουοἀ 51 ἀνατεὶ 6 τη. τ6- 

ΘΘΡΘΙΪ5, ΠᾺΪΠΠῺΘ ΤΟΙ ΘΧΡΘΑΙΥΘΙΙΒ : 

αὐ] οπῖτη θϑὺ ἰδύπα ἀνατεί ὃ Ῥαϊῖοί 

ἰονυίαϑϑθ δ᾽] ατ5 Μυβρτανίη 5] 

ΟΠ ΨΘΙᾺΠῚ, ΨΘΙῚ ΔΘ) 511Π}116 

γ 1556, βιβῶντ᾽ ἀνάγκῃ τὸν πλανο- 

στιβῆ πόδα αὐάδοῖιι5 ΤΘΡΟΠΘηΐθιη. 

Ἀθοθρὶ ΗἩ θυτηδη}1 ΘΠ] 0] 1 

ἀν οΧχ ἀνὰ γτοβουθθη!15, αποᾶ 

5815 [61] νἀ θίπιν 4πθτη οἰταῦ ἸΟΟ 18 

Ρ]αί. Τι6εσο. νἱῖ!. Ρ. 892. ο. ἀλλ᾽ 

ἀκόντων ἑκοῦσα ἄρχει σὺν ἀεί τινι 

βίᾳ. 1)6 νοοὶβ ἀεὶ ἀρὰ ΑΥ605 

ΟΥ̓ΒΟρΡΤρΡἷα οἵ. Θιηά. δηποὶ. δᾶ 

Ῥιοιη. ν. 42. Μοχ ἴῃ νϑύϑιιβ ἢΠ6 

πλανοστηβῆ ἃαΐ ΒΟΡ. 

77. πόντου Μοά. απο]. Ν. ΑἸά: 

ΒΡ. περιρρύτους [ὈΥ58 5006 1- 

ἄπιπ 6558 ραίαί Π1η4. 564 νά. δὰ 

ν. 208. 

79. τοτὶ πτόλιν Παλλάδος οοά. 

ΒΟ». οογγθοίπτη ἃ Φορῃίδηο. 

80. ἕζου Τ τη. ν. 1. ἃρ. ϑίθρῃ. 

8. μὴ ᾿δικεῖν ἈΟΌ. 411 ἴῃ οοά. 

μὴ δοκεῖν ΥΟρΘΙοσαῖ. Ι͂ῃὴ ἘΪΟΥ. 

Ν. μὴ ἀδικεῖν οὐτὴ 9]. συνίζησις. 

μήδικεῖν ΑἸά. Τχη. μἀάδικεῖν Π)1η- 

ἀοΥῇι : ΦπΟΙη0 40 ΡΤΟΠΙΙΠ ΔΗ 111], 

ΠΘΟ [ΔΙ 6} ἰΟΥ 8558 ΒΟΟΣ ΘΠ τη οϑί. 

γιά. ψ ]οῖ. . δὰ ΗἸΡΡοΟΙ]. 996. 

Ῥυαηοῖς. δ ῬὨ1]. 7.72. ἘΣ ΠΠ8]. δὰ 

Ἡριδο]. 460. Ηρ. δὰ Ηδθο. 

1918. 

806. 9]. συνιζησις ΕἾοΥ. Ν. μὴ 

μελεῖν ΛΔΙὰ. ον. μήημελεῖν ΤΤΗ. 

μἀμελεῖν Τ)1η4. να. ῥγεθο, ἐπίστᾳ 

ἀαίΐθιη τϑοῖθ ῬΟυβΟπι5. Ρ1Ὸ νι]ο. 

ἐπίστα. Νια. δεμαρί. δὰ Ῥμ]οοί. 

798. Ροϊβ. 8)α Ηδο. 967. 



ΕΥ̓ΜΕΝΙΔΕΣ. 13 

ΑΠ. μέμνησο, μὴ φόβος σε νικάτω φρένας. 
Ν 3 ΄ὔ - “ ,ὔ 

σὺ δ᾽, αὐτάδελφον αἷμα καὶ κοινοῦ πατρὸς, 

Ἑρμῆ, φύλασσε᾽ κάρτα δ᾽ ὧν ἐπώνυμος, 90 
΄ 3) Ἂ ,ὔ ΕΑ Ὁ 

πομπαῖος ἴσθι, τόνδε ποιμαίνων ἐμὸν 
΄ὔ ’ὔ’ Ν φῳὉ ,ὔ 

ἱκέτην. σέβει τοι Ζεὺς τοδ᾽ ἐκνόμως σέβας, 
ε ’’ “-“ » ’, 7, 

ὁρμώμενον βροτοῖσιν εὐπομπῷ τυχῇ. 

ΚΛ. 
ω Ἂ ἴω ΄-“ 

εὕδοιτ᾽ ἂν ; ὠή᾽ καὶ καθευδουσῶν τί δεῖ ; 

ἐγὼ δ᾽ ὑφ᾽ ὑμῶν ὧδ᾽ ἀπητιμασμένη 9ὅ 
“, Ω χω ΚΥ Ν Ε 
αλλοισιν εν νεκΚροισιν», ον μεν εκτανον 

Ε ΄“- » 

ὄνειδος ἐν φθιτοῖσιν οὐκ ἐκλείπεται, 
» “ ὦ “ "Ξ » , 3. φο ἧνς σ“ 

αἰσχρῶς δ᾽ ἀλῶμαι᾽ προὐννέπω δ᾽ ὑμῖν ὅτι 
2, , , , Ὁ Ὃ 

ἔχω μεγίστην αἰτίαν κείνων ὕπο 

88, Βρδοΐθ σε ΡΙῸ νυ]ρ. σὲ ΑἸΑ. 

ΒοΡ. Τυτῃ. 

90. κἄρτα ΑἸά. 

98. ἐκνόμως τϑοοία Η ΘΙΤΠΔΉΠΙ8. 

ν᾽. Απποί. ἐκνόμων Μά. Οπε]ἢ, 

ἐκ νόμων να]ρ.. 4ποα νοτθοῦ ταἰ 46- 

μα] ροβϑβιί. ἐκνέμων 601]. ΕΗ ΘΔΙΉ. 

Μ611. φαοά ΘΠ} ΡΘῚ 568. ΤΠ] Π]8 

ΡΙΟΡΑΠ 1, [πὴ ὉΠ] δίς γΘΥ 15 

ὁρμώμενον οἴη σέβας ΘΟ] ΠΡΘΠ- 

ἀππη 6556 ἀοσθητ15, 5815 τϑί τ γ. 

94. τί δεῖ οοτλρίθτη ρΡαΐαΐ 

ΕΠ1η5]. δα ΜΝ οα. ὅδῶ. Μβρταν!5 

ΟΡ᾿Π6. ΘΟΠ]ΙΟΙς καθεύδουσιν τίσεις 

0011. Ῥῆθη. 649. ΒΙΟΜΕ. τί δεῖ 

5116 ἸΠΓΘΥΤΟΡ ΠΟΠΘ ΓΤ ΌΣΤΙ. ΘΈΘΡΗ. τὶ 

δεῖ ΟΡ. ϑ'8α Π]πα ἰοτα5. Ε]Τη5- 

Ἰοῖο αἸοθηάθτη οὐαΐ αΠΔΤΩΟὈΥΘΙΩ 

τί δεῖ ῬγῸ οοὐτπρίο μα θπουῖ. ἘΠ 4 α1- 

ἄδιη τὰ 6] ΟΔΈΒΆΙΩ 

νἄθο. ὥϑὅδηϑιιβ οϑί, μία ηιν αὶ 

υοδὴ5 ἀἰογηιοηἐϊδιι5 Οριι5 65} ἢ 

ΠῈ]]ΆΤὴ 

θὅ. ὑφ᾽ ὕμνων ΟἸα5Ρ. ΘΙΤΌΥΘ 

ἱγροιῃθίδγιτη. ὧδε προσ᾿ελουμένη 

τηᾶγρ'. ΑΒΚ. 86. 6 Ῥτότη. ν. 427. 

96. ὧν μὲν ἔκτανον (0Πη]. Τ γι- 

γὨ1. οἱ 51: ακοῖ. Η ουτη. δομαθίζ. 

Τιπμα. τ ΠΤΠΘΓῈΒ 501]Π16θὺ Ρ] 7}15 

δα 5018π| ΑΘ ΤΠ ΘΤΏΠΟΠΪ5 ῬΘΙΒΟΠΆΤ 

τοίθγσαϊασ. Β6π6 τηπίαΐατη : ἔκτα- 

νον ΘΪΠῚ 1ΐα ΡΥ 56 Ῥοβί πὴ Ῥοθίξθ 

ΒΘ ῃ (ΘΠ 181 ΙΧ 5815 ΘΧΡ Ποῖ, ΠΟ 

Θηΐτη οοοϊεἰ᾽556, 584 πιαγὶέιγη οοοῖ- 

εἰἰδῖ586, 5101 ΘΧΡΥΟΌΤΑΙΙ αἷϊ. ποά 

διιίοη ΗΠ ΘΙΤΏΔΠΠΙ5 ὧν ἔκτανον 

ὄνειδος ορργοθίιην ηιϊδὲ αὖ ἐϊδ 

4ι05 οοοϊάϊ ἐπ)θοίιη Ἰπίθυρτθ- 

ἰαίτιν, 4 τηΐπ σον ΘΙ 8 νἱάθ- 

[π1. οὖς Ῥ1Ὸ ὡς 601]. ΜΙ ΌΒΡΥ. 

97. 08. 99. Πο5 νϑῖϑιιβ {τ8η8- 

Ῥομῖ Μαβρι. 99. 98. 97. 

98, ἄλωμαι ΑἸΑ. προὐνέπω ἘΠ Θ!1η. 

Βομαθρίζ. 

99, ᾿κείνων ΕἾΟΙ. 



14 ΑἸΣΧΎΛΟΥ 

“- » ο 3, κ ’ὔ 

παθοῦσα δ᾽ οὕτω δεινὰ πρὸς τῶν φιλτάτων, 100 
3 Ν ε ΄, ΄ ΄ 

οὐδεὶς ὑπέρ μου δαιμόνων μηνίεται, 
΄ “ 

κατασφαγείσης πρὸς χερῶν μητροκτόνων. 

ὅρα δὲ πληγὰς τάσδε καρδίας σέθεν. 

εύδουσα γὰρ φρὴν ὄμμασιν λαμπρύνεται" 
5 φ ΄σ 3 ’ ΄ 

έν ἡμέρᾳ δὲ μοῖρ᾽ ἀπρόσκοπος βροτῶν. 10 
Φ Ν Ν εἶ ΄ σ΄ 

ἢ πολλὰ μὲν δὴ τῶν ἐμῶν ἐλείξατε, 

Ι00. οὔτω ΑἸᾺ. γ᾽ οὔτω ἘἾοΤΥ. 

νεποί. Ν. 

101. οὐδεὶς δ᾽ ΕἼοΥ. εηοί. Ν. 

ὑπὲρ μου ΕἾοΥ. ὑπέρ μου Υ Θῃθί. ὑπὲρ 

ἐμοῦ Ν. ὑπὲρ μοῦ ΑἸά. 

102. χειρῶν ἀπο]. ΑἸα. 

109. ὅρα δὲ πληγὰς τάσδε καρ- 

δίας σέθεν 51. ἸΙΌΤῚ Ρ]οτΊατιθ, οἵ 

ΠΔΠΟ ΨΘΙΆΙ) 6588 5ΟΙΊΡΙ ΠΤΆ ΠῚ 6Θη- 

560. καρδίαι αρεί Μά. καρδίᾳ 

ΕἸΟΥ. Ῥαγ. οἵ 515 οοῃ]. Ρ. καρδία 

Ν. καρδία ἈοΡ. ΟΕ], ὅρα δὲ 

: πληγὰς τάσδε, καρδία, σέθεν (ἀἸα50. 

ἨἩΘΙΠΆΠΗΙ ὅρα δὲ πληγὰς τάσδε 

καρδίας ὅθεν τϑοορι Τ)1πἀοτῆιπ8. 

θα νυ ]ηοτὰ ΟἸν τοι ποβίτε ἃ ἢ]1Ὸ 

1ηΠϊοία ἰΐὰ ΟἸΟΙ ΠῸΠ Ροϊ ΘΓ ηΐ, 

404 οοπἃ Ηδφιτη. τϑοΐθ βίαι 556 

νιάθίν ΝΜπ6]]. ς0]]. ν. ὅ4]. πος 

πος 58115 ΟΠ 564] ΠΘΗ τ5. Ὁ] 

4Ὧ8 Τηθῃ 15 8616 56ΥΤΗΟ Θϑί {ΙΔ ΤΆΥΘ 

ΔΥΌΙΓΤΟΥ. ΟἸΏΠΙΠΟ πληγὰς καρδίας 

ΤηΘίΔΡΠΟΥΟΘ. ΒΌΤΠ ΘΠ ππ ραΐο, οἱ 

84 σοηνΊοῖα ἃ ΟἹΥ [ΘΙ θϑίσα σΠΟΙῸ 

1η]θοῖα τοίθγθπάμπιη. οἵ, νν. 130, 

191]. 148, ΘΌΒΡΙΘΟΟΥ δΔαΐθη ΠΠΠς 

νΘΥΒ 1 δηίθ Υ. 19. {Δ 5 6 ΎΘ ἢ ἀπ Τὴ 

6556: ΠΙΙΠΊΘΙΊΙΒ ΘΗ]ΤῊ 51Π|Ρ0Ὶ1] 8715 510 

Ἰηΐθ᾽ Ῥ] ΤΑ] Θὰ ἘΪΤΟΌΙΑ 6. ῬΟβιίι5 

τη ]Ππ|5 Ρ]αςοί. 64 οἵ, 174, ὅ. 

104. 105. Ηοϑ8 νϑυύβιι5 1Π51{1{105 

6586 οὐ δ 8]141ι0 ῬΙΊΟΤα ΘΧΡ]]- 

ΟΔΠΑῚ οδιι588 Δ᾽ 1πη646 Ἰηβουΐοβ νθ- 

ΘΙ ΠΟΥ 5.ΒΡΊΘΟΥ. ΪΝΆΤΩ ῬΥΙΠΏ1Π 

βροτῶν δὰ 1185 το]αίι πη) ΥἹΧ 

βίατθ ροίαϑί, ΒΘῃςΘΠ 18} 

6 ῬΒΠΟΒΟΡΏΪ: αἸ5Ε1Ρ11Π15 Παιιβίδτη 

ΘΘΠΘΙΆΙΙΘΥ, ΠΌΔΙ γ15 ΕΓ ΔΙΊ 

ῬΙΘοΙριθ ταῖοπθ ὨδὈϊΐα, ΘΗ͂ΒΙΥΙ 

βίαίπιαβ. ΕΗ ΘΥΤΗΔΉΤΠ5 ὉΤῸ βροτῶν 

Ἰερτ φρενῶν; 4πᾶτη ΘΟ ]ΟΠΘιη ὅθ Πο- 

ἸΙαβίθῃ ἡ τῆς φρενὸς μοῖρα 6Χρ]1- 

ΘΔ. 61 ΔΡΊΉΟΒΟΘΙΘ ραΐαΐ : 584 Πος 

ΘΘΥΟ ΔΙΡΕΠΊΘηΐΟ οαγοῖ. 1) 61π68 

ἀπρόσκοπος ΝΟΥ 0 ὅρα ἴπ ν. 16]. 

ΠΟῊ 58115 Τοβροπάᾶρί: 11πῈ ϑηῖτη 46 

ἔα 115 τ θτι5 Ῥτον! 46} 15 ἀἸΟΙ[ῸΥ : 

μος 86 Ῥγδθβθη5 νΌΪ]ΠῈ5 ΤΘίδυ[Γ. 

1)6 ϑοπίθηϊζι διι6 1] ΠΟΙ γοῖ- 

Ῥογα νἱάθ ίδῃ]θ ποίδηη ἴῃ 

Απποί. οἰϊαίδιη. 

104. ὄμμασι Μ|ε4. ΕἸοΥ. (ποῖ, 

ΑἸΙά4. ΒοΡ. Τυτῃ. 

10. ὅτε ὅ.ῃο]. ΤΌσῃ. ΞἴΘΡΗ. 

μοῖρα πρόσκοπος Νίοά. ΕἾον. Ν. 

ΠΪ51 

ΑΙΑ. μοῖρα πρόσκοπτος ΒΟΡ. 

106. ἐλέξατε ΟὙπο]Γ. 



ΕΥὙΜΈΕΝΙΔΕΣ. ] ζ΄ι 

χοάς τ᾽ ἀοίνους, νηφάλια μειλίγματα, 
Ν 7 “ ἫΝ 1.8 ,ὕ Ν 

και νυκτισέεμνα δεῖπν ΕἼ εσχᾶάαρᾳ σπυρος 

Ε) “ » Ν Ν ΄- 

ἔθυον, ὥραν οὐδενὸς κοινὴν θεῶν. 
Ν ’ὔ ΄ Ν ε “ ΄ 

καὶ σαντα ταυτα λὰξ ορω πατουμέενα. 110 

ὁ δ᾽ ἐξαλύξας οἴχεται νεβροῦ δίκην, 
Ν ΄“ ὔ 5 ». 35 ’ὔ 

καὶ ταῦτα κούφως ἐκ μέσων ἀρκυσμάτων 
27 δι ς σὰ 3 

ὠρουσεν, ὑμῖν ἐγκατιλλώψας μέγα. 
» ΄ Ἔν. εκ “-“ Ἐν '- 

ἀκούσαθ᾽ ὡς ἔλεξα τῆς ἐμῆς πέρι 

ψυχῆς" φρονήσατ᾽, ὦ κατὰ χθονὸς θεαί; 115 

ὄναρ γὰρ ὑμᾶς νῦν Κλυταιμνήστρα καλῶ. 

ΧΟ. (μυγμός.) 
΄ 3, « 3, 

ΚΛ. μύζοιτ᾽ ἄν ; ἁνὴρ δ᾽ οἴχεται φεύγων πρόσω. 
7 ΄ ΕῚ 7 ͵7] 

φίλοις γὰρ εἰσιν, οὐκ ἐμοί, προσίκτορες. 

107. νιφάλια Με. απο], ΑἸά. 

νιφάλια Ν, νιφάλια ΕἾοτ. 564 οοΥ- 

τϑοίπη ΔῸ δϑάθιη ῃ8ηπ 6Χ φι- 

φάλια. 

108. Βδοίθ [Ὀυβδῃ νυκτίσεμνα. 

δορά Βυσρ. Ηἴρρ. 1006. νυκτὶ 

θαυμαστὸς ΠαΡοῖ. ΒΙΟΜΕ. νυκτὶ 

σεμνὰ αἸνΊ5τη ΕἾοΤ. 61, Α]4. 

ΕΟ. αἸαδἕρ. 

109. εὔθυον ΑἸά. οἱ ποχ ὅραν 

ΟἼΕΙ, 

110. καὶ ταῦτα πάντα Ῥαγ. 

11. ὁδιξαλέξας εοα. ΟΡ. πη 6 

ὁ δ᾽ ἐξαλύξας ϑορ!. νεκροῦ ΕἾΟΥ. 

απο]. ΑἸά. Τατη. δίκειν ΑἸΑ. 

112. ἀρκυστάτων Ἴτη. ίΘΡΗ. 

ΤΟΟΘΠΙΟΤΘΒ: 564 ἁρκυσμάτων Νεα, 

ΘυἿάθτη οατη θη] 501 Υ1π ΒΊΟΥ. οπθί. 

απο], Ῥαγ. ΒΟ. ν. 1. ἃΡ. Ξθρῃ. 

ἀρκύσμτων Ν. ἀρκισμάτων ΑἸά. 

1195. για. Τουρ. ἴῃ δυϊά. 1. 

Ρ- 2362 5ε44. Ηδδβνοβίαβ. ν. ἂκν- 

λώπτω. ΒΙΟΜΕ. ὥρουσεν Α]ά. ὥουρ- 

σεν ΌΤΙ. ΘΧ ΕἸΤ. ἴγ}. ἡμῖν Ν᾽ εῃθί, 

ἐκκατιλλώψας 1ἼοΥ. οἴ 51. Ν. οἰ] 

9]. χλεβάσας. ὅδ’ὶΗο οἱ ΑἸα. ΒΟ. 

114. ὧν ἔλεξα Αὐταΐ. οἵ 516 

Ηδττη. 

ΔΙοά. 

11. καταχθονὸς ΑἸά. 

117. ἀπολλ. Ν. ΕἸΟΣ: οὖ; 510 

ἀθΙη 608. 

118, ἀνὴρ Ν. ἀνὴρ Ἰἰῦτϊ. Βοοία 
ἁνὴρ Πιπα. νι. Κιάα, δα Τλάνγ65. 

Ρ. 321. Τηϊθιτοραμα! ποίαιη δα- 

αταϊ. ΟΥ, 94. 

119. ἕο οοαά. 644. προσίκτορες 

4ὸ 56 η5 ΔΟΟΙΡΙΘΗΔΏΤΩ 510 να 10 

ΜΈ6]16γ. θη ἴῃ δηποίζ. ἃ 4685. 

Μτηῖ5 Ὀ6Π6 Δαΐθη βουναντ νπ]ρὰ- 

{πὴ φίλοις οὐκ ἐμοῖς, ατιοα ἐπ γεῖ- 

ϑομιοίΖ. τῆς ἐμῆς πέρι 
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ΧΟ. 

ΚΛ. 

ὔ 

(μυγμός.) 
"ὕ ε ΄,ὔ » 7 ΄, Β 

αγὰν υπνώσσεις, κου κατοικτίζεις πάθος 

ΑΙΣΧΥΛΟΥ͂ 

190 

ονεὺς δ᾽ ᾿Ορέστης τῆσδε μητρὸς οἴχεται. βέστης Τὴ ΤΡ χΧ 

ΧΟ. 

ΚΛ. 

3 ,ὔ 

(ὠγμός.) 
3 «ε ΄, » Ψ Ψ ἐν 

ὠζεις. υπνώσσεις : οὐκ ἀναστήσει τάχος Η 

Ἷ2 “ Ν , » 

τί σοι πεήτρᾶάκται τραγμᾶ πλὴν τευχειν κακᾶ:; 113] 

ΧΟ. 

ΚΛ. 

605 Ὠ1608 Β: ΟΥἸ ΠΟΑΤΘ ΠΘα 11. ἘΘοΐθ 

Ἡ ΘΙΤ ΔΉ ΠῈ5 ροβῦ ομαθίΖιπη φίλοι 

γὰρ εἰσιν οὐκ ἐμοὶ ἸορΘηίοτη φίλοις 

γάρ εἰσιν, οὐκ ἐμοὶ 1ρ86. οΟπ]θοΙῦ: 

ΠΆΠ 4π|8 οοηῖτα αἰουί ΔΊ 1161]. ΠΟῚ 

ΤηΔΡῺΪ [ΔΟΙ6 Π4ἃ 5ι1ηῖ. ῬΘῚ φίλους 

δαΐθμη σοφηαΐοβ Ἰηῖο]]Π101 ῬΟ556 

5815 ῬΙΟθαηΐ 4105 1116 οἰταΐ ἸΟΘΟ5 

δ. ο. Τὶ, 9ὅ4. Ἐλπιη. 591. οἱ ριῶ- 

οἴραθ ϑὅορῃ. Ἐ]θοί. ν. ὅ16. ΟἹ. 

Θἴδτη βαρ γ. 100. Ησππο νϑυβατη 

ΑΡΟ]]ΠΙ ἀβδῖρμαὶ ΒΟ. 

121. ἄγαν γ᾽ ΕἸοΙ. Ν. ὑπνώσεις 

Ἐ}». 564 δ] θυ σ᾽ ἸΠΒΌΓΓ 1 1ἢ 

ΘΥΤΑἰ15. 

129. δῖος 0). ϑ΄θρἢ. 151 φυοα 

116 ὡγμὸς οἴ Ἰηοχ ὥζεις ΒΟΙΙΌΙ. 

μωγμὸς Μεά. ΕἸον. γ6ηθδί. μυγμὸς 

Ν. Ομ]. ΑἸά. Τυσῃ. 

124. ὥζεις ὑπνώσσουσ᾽ (ΟΠ]. 

ἍΜ 6]16υτι5. κοὐκ ΕἸου. ἡ ἐποί. Ν. πὉ] 

ὦζεις. ὑπνώσσεις ; ὍΘΠ6 1ΠΘΥΡΠ- 

σαν. ἀναστήσῃ 10 Υ1 ΟΠ]Π65. ἈΘοΐθ 

ῬοΥΒΟΠ ΙΒ ἀναστήσει. Π)1ΡΗΓΠΟΠΡΊΙΤη 

εἰ ῬΙῸ ΒΘΟΙΠ6115 ῬΘΥΒΟΙΠΒ 1Π 6 ]ΟΔΕΥ] 

ῬΆΒΒΙΝῚ οὐ τη 6611 ἃ ΤΘΟΘ ΠΟΥ θ115 16- 

βαςαΐη} οϑί, απ] [ΠΟΤῚ 5ΘΙΏΡΘΥ͂ 

ἔθγθ ῃ νῈ] ἡ ἰοΐα ἤθη δάβουρία 6χ- 

5 ΄, 

(ὠγμός.) 
“ ΄ ψ, , 

ὕπνος πόνος τε κύριοι ξυνωμόται 

Ὠϊθαηΐ. ΒΔΥΙ551Π16 εἰ ἴῃ ΔΗ16111- 

ΟΥ̓ΡῚΙΡ. ἸηνΘηἾα5, δισαῦ 6. σ΄. 1 ν΄. 

199. πέλει Βαρεῖ ΒΟ. 4115 ῃ: 5011- 

Ῥοη5, οἱ καθιππάζει ἴῃ ν. 751. ΒΊΟΥ. 

ΤΠ) γνοίθυθη) {τ||556 ΘΟ 6 ΠΑ 

ΤΠΟΤΌΤΏ, 6111} ΠΟΠΑΠΠ [1Π6γἃ ἢ 

τηγϑοία {πἰβϑοί, τθοῖθ βἰαίαθιπηΐ 

ΟΥΤο]. ΤπηρΥ]τηἶβ ν᾽ ἀμ αὶ δαηί 

ἘΠΒΟΠοΥ. Αππηδᾶν. νο]. 1. [19. 

120. 11. 999. υὔτ Εὐἴγτη. ΜΡ. 5. 

ν. εἶ ν. 900. 44. οἰϊαῖαν. ΔΙ ΚΘΗ. 

δα Ῥῆαπ. ν. ὅ76. Βυυποῖς. δὰ 

ϑόριῃ. (Βᾳ. Τυν. 9596. Α]. 196. 

ΠΤ ΠΠ6Ρ. Ρ ρ]θοί. Αοδᾶ. ἀθ 8η8]. 

Ἰηρτδ8 ατεθοε Ρ.81.οὐ δη]τη.}».999. 

Ῥουϑβ. ργϑοῖ. δα Ἠδο. Ρ. 'ν. ϑΌΡρ!. 

δα Ῥυεο , Ρ.Χν 1.6 ρυθθοῖραθ ἘΘ 510. 

ΟὐΟἸηπηεπΐ. τ ϑορῃ. (ἃ. Οὐ]. 

ΡΙϑοῖ. Ρ. 22. 41 Ρ]ΌτΊθι5. ΒΈΡΘΥ 

᾿ὰο 16 αἸβριείανι. 

12. πέπρωται ΠΟῚ 118]6 ΠΟΠ]. 

ΒΘη1}. δίδη]. οἱ Ῥ6η6 τθεθρθ 8: 

564. νιάθ Απμηοί. 

γγ ἷκοί. 

127. ξυνωμόται τοοίθ ϑ'ομιοί. 

συνωμόται νυ]ρ. ξ ΡΤῸ σ ἴῃ Πος οἱ 

5Ή1Π1|0115 1Π γ οΙθτι5, ΠῚ ΡΘΥ τη6- 

{πὴ ἸΙδουθῦ, Ῥάββιτη τ ΘΒ ΠΟΤ ΐ 

1τη816 τέτακται 
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δεινῆς δρακαίνης ἐξεκήραναν μένος. 

ΧΟ. (μυγμὸς διπλοῦς, ὀξύς.) 

λαβέ, λαβέ, λαβέ, λαβέ, φραζου. 199 

ΚΛ. ὄναρ διώκεις θῆρα, κλαγγάνεις δ᾽ ἅπερ 
,ὔ Ἃὦ ᾿Ξ, ᾿ ΕἸ Ν ,ὔ 

κυῶν μέριμναν Οοὐποτ ἐκλιπὼν πονου.- 

’ - ΑΝ, ΄ ΄ ΄ Ε 
τί δρᾷς : ἀνίστω, μὴ σε νικάτω πόνος 

μηδ᾽ ἀγνοήσης πῆμα μαλθαχθεῖσ᾽ ὕπνῳ. 

Ῥοιβ. Ηδιτη. δομποίζ. 811; υσά 

561Π6] ΤΏ0Π60, Π6 [811 6 μ τ θτι5 

δα πδυβθαῖη ΟὈἰσιἀαηίι, Ηδης 

ΤΟΥΤΠ ΠῚ 5ΘΘΡΊ 3516 ΟὈ]ΠΓΘΥδίδτη Τῃ 

οοαά. οἵ 644. νΙάδτητιϑ. εἴ, Ρουγ5. δά 

Επτ. Μέρα. 1]. ΒΙοιΐ, Ρ. Υ. 59. 

128. ἐξεκράαναν Ῥαγ. 

129. ΟἼΟΥ ποιῆθη ἀἄἀοϊοί Ν. 

5εα ν. 190. Ρυφοι 1. 

190. Υ. 1). ᾿ὰθ Μ|5ς6]]. Οὔ 55. 

11. Ρ. 16. οοττῖσιὶ Λάβε, λάβε, 

λάβε, λάβε, Σφάζου. Ῥδεα τεεῖϑ τηο- 

πρί ἘΔιῖον Βαΐανιιβ σφάζεσθαι 10 

τηθ 18 νοο6 ΠΟ 8 Π]ΡΕ6Υ], εἴ φράζου 

ΠΟῊ ΟΠ ίδη]θιο οἱ 4115 νϑυῖθπη- 

ἄστη αἷς, 5οὰ εμϑέοαϊ, οὔξογτα. 

ΒΙΟΜΕ. λαβὲ Ξορί165 1ογαΐ ΔΙτ6]- 

Ἰ6γὰ5, (να. Τ)ιββοσί. 1. 170.) φράζου 

1 ΨὙΘΥΒΊΙ5 ΤΠ110 οΟἸ]οοδίο, πὶ ΞΟΠ οθὲ 

{πη 6 6. 1 Ὀ1Ο15 οἰ Ποϊδίατ. ΝΘ. Π6 

ΔαΪ6 ΠῚ) ΟΡΟΤΐΘτα αἱ φράζου 5648 

Τηον θα, ΠΟΘ {ΠἸΠ1Θ ΤῸ οτὴ- 

ὨΪΠῸ Ὠΐς Ἰοοη 6556. 5815 αο- 

οὐ δ. Οριο. Τοιη. ΥἹ. Ρρ. 

96. 97. νου βαβ δπΐθ θϑί ἑφθημι- 

μερὴς ἐκ τριβραχέων πὶ ποίαϊ ὥ'}0]. 

ΤηΘΠἼοιι5. ΕἸχίτα τηθίσιμη Ροϑιΐα 

σρηβοί Πιηδοτί. 

191. κλαγγαίνεις θ᾽ ἅπερ οἰϊαΐ 

05. ΘΟΔΠΙΘΘΥ (0Π]. ἴῃ 411. 46 

Ι,. 1. Ρ. 44. ῬιομῈ. κλαγγάνεις 

Δαΐθ ΠΏ, ΠΟ κλαγγαίνεις 5. ΘΠ ΈΤῚ 

οβίθηαιι [1 πη ἀοΥῆτι5 τ ίθρη. ΤΠ6- 

54 1Ὸ. 5. ν. Ηοο σομ]θοθγαὶ ΝΥ ακϑί. 

00}. Ξορῃ. Ετάρτη. 782. ὅπου τις 

ὄρνις οὐχὶ κλαγγάνει. 

152. Βοῦ. 

60η]. ΒΙοτη ἢ. ΔΙΟΧ ἄγρας ΡΤῸ πόνου 

600]. ϑοθπιθῖΖ. νοοᾶθη]ο δοάθιη 

»Ό 

οὔπω τὶ ἐκλείπων 

ΒΘ]ΠΘηΐΘ. γΘΙΒῈ ΤΕρΡΘίϊ0. ΟΠ ΘΠ515. 

Μα]6 : πος ΘΏ1ΠῚ ΞΕΘΡΊΞ5Πη8 ρα 

ΖΕ ΞΟ ] τη σοῖο ν᾽ θᾶ : οἵ. 

6. Ἐ’ 50. Ἐ. 970: Θ.0. Ἀ: 14. 10. 

Εππη. 669. 670. ϑρρὶ. 552. 959. 

ΟΕ ὕασποι. δὰ Ὑιρ. ἀϑοῦρ. 1. 

19, 6. εὐ Ηιτη. δα Ηθο. ν. 596. 

ὉΌῚ ῬΟΥΒΟῺῚΪ 5οηίθηΐεο τροΐθ δά- 

νΕΙΒΔΙΌΓ. 

133. τὶ δρᾷς ; Ιεσὶῦ Ηϑγη. 56 

51η6 σδι158, τι ΔΙ ΒΙΓΓΌΤ. 

184. ἀγνοήσεις ῬαΤ. ου]}115 6σ0η- 

ΒίσποΟΠ15. πο ἄθβιηΐ ΘΧΘΠΊΡΪ8, 

560 8181] τηππάπιπ). μαλθαχθείς 

Ν. μαλαχθεῖσ᾽ ΒΟΒΡ. 
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ἄλγησον ἧπαρ ἐνδίκοις ὀνείδεσιν" 155 
΄ Ν , “ 

τοῖς σώφροσιν γὰρ ἀντίκεντρα γίγνεται. 
Ἂν 3 . Ν φῳὶ 8. (ἃ 7ὔ ΄ 

συ ὃ αιμοτῆρον σνευμ επουρισασᾶα Τῷ. 

“ ᾽ν Ά, ’ 

ἀτμῷ κατεσχναινουσὰαᾶ νηδύος πτύυρι; 

-“ ’ὔ ΄7ὔ Ψ,. 

ἕπου, μάραινε δευτέροις διώγμασιν. 

ΧΟ. 

19. ὀνείδεσε νιιῖο. 564 ὀνείδεσιν 

ΕἘον. ατοῖ. Ν. Βοῦ. ὀνείδεσσιν 

Με4. ΑἸά. ϑδοιδοπάσιη πος οἵ 

5ΠῊ}1ἃὰ 1 νΘΥβ ἢ ἤπηθ6 Ροϑιία 

οὐ ν Ῥδτιασορῖοα, 4θ 48 ΤῸ 

ν᾽ ἀοπάμπ5 Η Θυηδηη5 46 ΕἸηθηα. 

Βδὶ αἱ. τ, Ρ- 29. 

196. γίγνεται τοςία (]α55. γίνε- 

ται 1ἸΌΥ], αἱ ράββη, αποα Βαϊ δυιΐ 

56Τ6] 10} 1586. ΑἸΊογ τῇ [ΟΥ̓ ΤΠ ΆΤη. 

αὐϑτη ΠΌΤ ΑΥΟ5. ΒΕ ἸΒΒΙ ΠΏ Θ. ΟΟΥΤΙΙ- 

ῬΊ558 νἹἀθπιτι5 ΒΌ Ὀ1Π 48 ΚΘ Πα Θτ πὶ 

Ῥοιβ. Ησηι. οἵ 4111. γίγνεται ᾽Ατ- 

τικῶς" γίνεται “Ἑλληνικῶς. ΜΟΘΤΊΒ. 

ὉΌῚ εἴ, ῬΙοῖθ. Οὐ ἀαΡ]ΙΟΙ γ 

ΒΟΙΙΘΘΡΔΩΐ νϑίθτοβ : ροβίθα 51ὴ- 

ΡΙιοΙ ας Τἰΐοτα, ὡσεὶ καὶ φειδόμενοι 

γραφικοῦ μέλανος, αἰ [ὰοοίθ αἱἷΐ 

ἘΣ βίδιῃϊ5, ΓΘ Θ ΠΊΟΥΘΒ τιθ θαηίαν. 

76. ᾶὸ τῷ νἱἀοῃάϊϑ ΟἸΊΠΙΠΟ 

Ευβία! ἰὰ8 δ Οαγβ85. Μ. 1722. 

9. οὐ 4αθη 116 οεἷϊαί Ἡογὰ- 

ΟἸΙθ πη. ταϊηϊταθ σοῃ θη Π6η66, τ 

Ῥ6Πη6 αἷι ἡ ίοκθῃ. αὐ Ῥῆωη. 1996. 

1η 16 τηϊητία ἰταἀθηΐίθη. Ὑ1ά. 

δἴϊασῃ ὅΆ]ῸΚ. τη 1ος. Ἰαπιά, ΒταΠΟΚ. 

δὰ ἤδη. ὅ2. Εν. Μροά. 14. υἱ 

οἴδη σΟη ουθη τι. Ε]Τη 516 115. 

197. σὺ .δ᾽ ἰ ΠΟΙΘα {Ε’: 

,ὕ » ΠΩ Ν Ν ΄ ᾿ς ΒΑ Ων ΄ὕ 
Εγέιρ . εγειρε και συ τηνὸὃ » εγω δὲ σε. 146 

Ηθι. ἃρ. Εδ6}}5. ". 162. ΑἸαβο. 

Ἡιμ. οὐδ᾽ 11Ὀυ]. ὧδ᾽ 60Π]. 564]. 

ΙΪῃ οϑβ. ὄρσ᾽ αἱματηρὸν πνεῦμ 

ἐπουρίσουσ᾽, ἄτερ ἀτμῶν νΕ] σπεῦδ᾽ 

γῈ] σοῦ δ᾽ Μηυβοτᾶνια8. σοῦ δ᾽ 

δα δ ακεί, Μοχ ἐπουρήσασα 

ΤΏ τη- 

198. κατισχαίνουσα ΕἼοτ.  Θηθί. 

Ῥαι. Ν. ΑἸ]ά. ἀτμὸν τηᾶ]6 60Π]- 

Ἡριτη. ϑομαθίζ. ΜΟῸχ νηδὺν ὡς 

πυρί Αὐτγαΐ. 

γ. 5»; 
139. μάραιν᾽ ἔπειτα Αὐταί. α. δῇ 

Μαγρ. Αβ]ς. Ῥιὸ δευτέροις ΜΙ ιΒρτ. 

60}]- κυντέροις. 

140. Οδηῃίαβ 411 564 α]τ1 Ταῖ]0 

114 σοτηραγαία θϑί, ταῦ ΠΟ Δ ΠΠ1- 

ν 50 ΟΠΟΤῸΟ, 564 ἃ 51ΠΡῈ}}5 ΟΥΠ6 

Ἐπ1115 ἀδεδηίαία δι. ἘΠΌῚ δαΐθιη 

ῬΙΘπθ ᾿πίθιρυμριῦαν, 101 8]181Ὲ 

οαη ἢ ᾿ΠΟΙΡΟΤΘ ΙΠ|6] ΠΟ ΘΠ Δ ΠῚ 

οϑῖ. ἜΓ͵ΘΒ. ῬΕΙ͂ΠῚΙ ΨΘΙΒΊΙΒ {Π]Π]6 171 

βαηΐ, 405 ῬΥῖτηδ ἀδοδπίαί ΕἼΤΙ: 

ΤΘΙΙΖΣ 1) ΒΙΓΟΡ 85 δ ΔΗ ΒΙΤΟΡ ἃ 5 

ἀἰβισθαθπαι. ΘΟΌΡ Βα δαΐθιη ΡΥ]- 

τη ΘΕ] ΒΗ Ἰ5ΙΤΌΡ ἃ ̓Πίου ἀθο θη] 

ΕΌχ 45. αἰν 1, 4 ΠΑΤΊΙΠ] 5: ΠΡ]28 

ΒΙΠΡΊΪΟ5. νΘΥΒ5. οδηΐδηΐ : 16|164 ἃ 

ΤΟΥ ΠΙΔΌΙΟΥ αἴ Βα ρουϑιιηΐ αἀ1- 
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4 » ,ὔ ᾽ ͵ τα 

εὔδεις ; ἀνίστω, κἀπολακτίσασ ὕπνον, 

ἐἰδώμεθ᾽ εἴτι τοῦδε φροιμίου ματᾷ. 
“ ᾽, ᾿ » ΄ , 

ἰού, ἰού, πόπαξζ. ἐπάθομεν, φίλαι. 
΄ 

ΠΡ: ὦ- 
5 Ν Ν “-“ ’ ᾽ὔ 

ἢ πολλὰ δὴ παθοῦσα καὶ μάταν ἐγώ. 
3 ὔ ΄ » 5 ͵ ",΄ 
ἐπάθομεν πάθος δυσαχές, ὦ πόποι, ἄφερτον 

, 
κακον. 14 

» » 7 ΄ 5 3. ἃ ὔ 

ἐξ ἀρκύων πέπτωκεν, οἴχεται δ᾽ ὁ θηρ. 
“ θ ὑεῶν.5. ὧν ᾿Ὰ 

ὑττνῳ ΚραΤΉ εισ αγρᾶν ὠολεσαᾶ. 

Ν -“ “ » ΄ 

ἐω, παΐϊ Διος, ἐπίκλοπος πελει. 
» ’ 

ανΤ. α. 

ω Ν , , ΄ 

νέος δὲ γραίας δαίμονας καθιππάσω. 
Ἰαν ΑΒΗ τὸν θὲ ας ΄ὔ ΒΩ ὕ Ν - , 

τον ἱκέταν σέβωναθεον ἀνδρα καϊτοκεῦσιν πικρὸν. 

τὸν μητραλοίαν δ᾽ ἐξέκλεψας ὧν θεός. 
, “ 8 ἐς “ ,ὔ ΒΩ 

τί τὠνὸ ἐρέι τις δικαίως εχειν : 

{τὰ ἀυγΙ5ϑιτηδτὴ 1118 1 

1Π ΘΓ ΡΙΠΟΙΟΠ ΘΙ Θν]ΐατθ Ἰϊοϑΐ, 46 

4ὰὰ δα ν. 1600. ἀἸϊοομά στη ΘἹ.. 

141. κἀπολακτίσασ (ατιο1[. ΑἸ4. 

142. εἰδώμεθ Μεᾶ. Ῥατ. Ν. 

ΑἸα. ΒοΡ. 

148. πύπαξ Μεά. Ν, πύπὰξ 

ΕἸον. 

144. μάτην να]ρ. 

14. δυσαχὲς Μι6ο4, Βοῦ. δυσ- 

αχθὲς γο] 14]. οἵ. Η Θτηι. ἃ4 ϑοΡΠ. 

(α. 60]. 157, 

146. ἀρύων 11. ΘΧ ΘΥΥ. {γ}- 

Μοχ θ᾽ ρῖοὸ δ᾽ Αθγϑβεῃ. Η θη. 

αυοα Δυτῖθ5 Πρ Τα Π55Ἰ τ τ] Τ᾿ οῖΘ 

οοπβοί Β.]ου. 

147. κρατηθεῖσα Νῖοα. (Ἃπ0] 1. 

ΑἸά. Ποῦ. ἄταν ΑἸά. 

νἀ π.}. 148. ἰὼ ἰὼ ΜΙῈῸΧχ πέλη 

ΜᾺ. πέλῃ τϑὶϊααϊ. νἱὰ. βαρτὰ ν. 

124. 1)6 5010 ἴῃ ἤπθ 4ο06}- 

ΤΩΙ ΔΠΟΙΡΙΙ οἷ, ὅθι α]ου. ἀθ νθ 5. 

ἀοομτη. ρΡ. 8. οὐ ὁριβί. οὐἱῖ. δὰ 

ΤΟΌΘοΚ. Ρ. 495. 

πὶ Καὶ 

148, ἐπίκλοπος (51. ΘΔ 61η π|ᾶἃ- 

111} ΕἼοΥ. 

149. γραίας δὲ δαίμονας νέος Ν. 

δραίας ῬΙῸ γραίας ἈΟΌ. 564 1ῃ 

ΘΙΥΤΑ5 ΘΟΙΥ. καθισπάσω ῬᾶΥ. 

180. ἱκέτην Ν. 

150. τοκεῦσιν ΔΙατρ. Α81ς. ( πο]. 

ΑἸ]ά4. ον. Αὐμαϊ]ά. τοκεῦσι ΕἸΟΥ. 

Ταύτῃ. ϑίθρῃ. 

15]. δ᾽ οἴῃ. ϑμῃρί, 

152. τίς Ν. 
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3 ,ὔ ’ 

ἐμοὶ δ᾽ ὄνειδος ἐξ ὀνειράτων μολόν, 

ΑΙΣΧΎΛΟΥ 

ἔτυψεν δίκαν διφρηλάτου 
- ΄, 

μεσολαβεῖ κέντρῳ 
᾿ ΄ς “ 

ὑπὸ φρένας ὑπὸ λοβόν" 
Ψ; , " 

πάρεστι μαστίκτορος δαΐου δαμίου 
3 Ν 7 ΄ 4 

βαρυ τὸ περίβαρυ κρύος ἔχειν. 
΄- σ΄ ΄ ; 

τοιαῦτα δρῶσιν οἱ νεώτεροι θεοὶ 
“ εἿ - ,ὔ ΄ ᾿Ξ 

κρατοῦντες τὸ πᾶν δίκας πλέον 

φονολιβῆ θρόμβον 
Ν ΄ Ν ΄’ὕ 

περὶ πόδα περὶ κάρα 

ἀντ. β΄. 

100 

᾽,ὔ “ » Ν ΄σ . ΄ὔ 

πάρεστι γᾶς ὀμφαλὸν προσδρακεῖν αἱμάτων 

189. 

154. 

165. 

1δ7. 

πάρεστιν ΛΘΡἢ. δαΐου δάϊον ῬΔΥ. 

ἍΜ 416 γυϊροὸ ροβὺ δαμίου ῥ]Θηϊι5 

1 ΟΥ̓ ΘῈΠ ΟἾ 17. 

188. τὸ πέρι. βαρὺ ΕἾοΥ. Ν. 

περὶ βαρυκρύος ΑἸὰα. τὸ οἵη. ΟΡ}. 

τι (0η]. ὟΥ αἰκοί. 

160. οὔ. Ραῦ. Μί316 οῃηΙΠΟ 

Ἡθιτη. βιὈ]αΐο ροβί πλέον ο0]0 

1ηΘ᾽Ρ ΠΡ. Ῥοϑὺ κάρα, νϑυρα τη ]- 

ΤΊ} ΠῚ ΠπΊΟι]η 107 Υθίδίτι8. 

Ηπὰης ἰΔηιθη βΘα παν 1)1η4. νἱά. 

566- 

161. οη. Ῥαϊ. φονολιβῆ ΑτηΔ]4. 

ὄνειρος Ῥαΐ. μολὼν ΑἸά. 

ἔτυψε Ν. 

οἸη. Ραϊ. μετολαβεῖ ΑἸά. 

Τ)ὰο ρυΐοτα νϑῦθα οἵη. Ῥδγ. 

ΤηΔΥΟ. Α5]|ς, φονολειβὴ 1011 οἱ 

500]. ΡιῸ θρόνον τοί 5516 

δ γακοῖ,. θρόμβον τοίηχῖ. Κ'ὶς 

Ἡρφτιη. 191η4. 4105 ἰδ 6 γΘΙἃ 

Ποτ νΟΙΟΤ ἢ ΘΟΠΒἰΤο10. νἱ- 

ἀθίαν Ἰαΐπ]556. γοτα ΘΟηϑίτποῖ]ο 

Ὦξος δϑῖ. πάρ. προσδρ. γᾶς ὀμφ. 

ἀρόμ. φον. θρομβ. περὶ π. περὶ 

κ. (ὥστε) αἷματ. βλοσ. ἄγ. ἔχειν. 

Θι5. ΘΠ] ὈΠΩ φονολιβῇ 

θρόμβον αἰϊχὶ ρῖῸ ἐηέθγζϑοίογο 

ϑαηφιῖηο οοπἑαριϊπαίο» δαὶ 4πο- 

Ἰη00 κρατοῦντες αγγοφαηίθς 5ἰδὲ 

“)ιαἱοϊεηι ϑ᾽συϊῆσατο ροίοϑυ  Ηος 

αΐθηι [ϑούτη 4 τιτιη 5 ΤΌΡΠ δ. 1116 

οἵ ΔΗ ΙΒΙΤΟΡ Δ] ἸΠΊΘΥ ἡ πδίποῦ Ρ6Υ- 

ΒΟΠ85. ΑΒΕ Θγ6. νο]]οὶ : υϑοίτι5 

ΟΥ̓ΘῸ ἰδοίαστιϑ. 51 ἀπιοθιι5. απ χα 

ΒΒ 5Βθί, αὖ ἸΏΟΠῚΪ βαριὰ δά 

ν. 140. 

162. ομ. Ῥαν. 

109. πρὸς δρακεῖν ΑἸά. Τηίΐοτ- 

Ῥαμποίίο ροϑύ πος νου 46- 

Ἰθη 4. προσδρακεῖν αἱμάτων ΟἿ]. 

Ῥαᾶγ. 



ΕΥ̓ΜΕΝΙΔΈΣ. 2] 

Ν , 2, 3, 

βλοσυρὺν ἀρόμενον ἄγος ἔχειν. 
Σ 7, ὃ 7 ὦ Ξ ΕΙΣ 

ἐφεστίῳ δέ, μάντις ὧν, μιασματι στρ. γ΄. 165 
Ἄν ὧν 5 7, ᾽ , 

μυχὸν ἐχρανας αὐτόσσυτος; αὑτοκλητος, 
Ν ΄ ΄“- ,ὔ Ν ΄ 

παρὰ νόμον θεῶν βροτεα μεν τίων, 

παλαιγενεῖς δὲ Μοίρας φθίσας. 
9 7, ͵ Ν Ν » Ἷ 5 ’ 

κΚαμοι Τε λυπρος, καιτοὸν Οὐκ ἐκλύσεται, ΑΥΡΤ.Ύ- 

« ,ὔ ΄-“ ΝᾺ ΓῪ ἘΠ Κ᾽ “ 

ὑπὸ τε γᾶν φυγὼν οὔ ποτ ἐλευθεροῦται. 170 
’ὔ Δ 3. ἣν 5 ΄ 

ποτιτροίταιος ων ὃ ετέερον εν καρᾳᾷ 

΄ 3 ᾽ ,ὔ Ἄ 
μιάστορ έκείνου “ασΈεται. 

104. ἀρόμενον 5ῖς τοοίΘ ΑΡΥΘΒΕἢ. 

ψα]ΘῸ αἱρούμενον. αἰρούμενον Παθοΐ 

Μά. αἱρόμενον ΕἾοΙ. ὕοποῖ. Ν. 

αἱρούμιον ΑἸα. 

1605. ἐφεστίω ΑἸά. μάντις ὧν 516 

Τϑοίθ δομποίΖ. μάντι σῷ 1101]. μάντι, 

(ὦ ϑιρτδϑβοιρίο) σῷ Ν. 

166. ἔχρανας 5:6 ΤοοίΘ ΤΌΤ]. 

ἐχράνατ᾽ ΒἾοτ. ἔχθρανα τ᾽ ἡ ϑιιοῖ. Ν. 

ἔχρανατ᾽ (πιο, ΑἸ4. ἔχραναστ᾽ ΚΟ. 

ἔχρανάς τ᾽ ϑδῖορ!!. ΡῬ͵ΙῸ μυχὸν ἴῃ 

ΝΘΙΒΙΙ5 1Π1[10 μυκὸν παραὶ ΑἸά. σὸν 

οἶκον ΟΧ 91]055. ΕἸοΥ. 6 ηεί. Ν. 

167. παρὰ νόμον τοοία Ραϊ. ἈΟΠ}. 

παρανόμον ΝΙε(. παρὰ νόμων Ν. 

παρανόμων γ6]16411. ὅ6Π0]. Β΄. ἔξω 

νόμων ἰηϊοΙρτοίαϊιγ, ὑΠ4θ ΘΠ} 

παρὰ νόμων ἸορίδΒ6. ρμεῖαΐ ὙΥ1656- 

1615. ΡΟΙΤῸ ΡΙῸ βρότεα «ιοά 

μαῦρος Μοά. απο. ΑἸά. ΒΡ. 

βρέτεα ΘΧὨΙΡΘηΐ Ραϊ. Ν. Τιμη. 

ΙΘΡἢ. κράτεα σΟὨ]ΘοΙ ΜΙ αβρτα- 

ν 115. 

109. κἀμοί γε ῬΡ. ΜίοΧ 010 

λυπρὸς παραὶ Ῥαϊ. πικρός. Τοϊηάθ 

εὐλύσεται ΑἸά. 

γοβ85. [πιιϑίτα. 

{γα 51π5 Δ Δαν 661 51 ηΐ, ΠΟ Π 

ἐκλύσεαι Ὧδε8]. ἴῃ 

Ἡ υ] ϑιηο1 μη 

ΘΟΥΙ ΘΠ]. ΜΙ αδρταν. 601η]. κἀμοὶ 

δὲ λυπρὸς καὶ χθόν᾽, οὐκ ἐκλ. 

170. ὑπαὶ Ν. φεύγων 1101]. ὁοΥ- 

ΥΤοχὶΐ ῬΟΥΒΟΏΤΙΒ. 

171. δ᾽ ὧν ΠΙΌΥῚ : ΟΟΥΓΘΟΐα] ἃ 

Ροῖβ. Ηρ. 1] ΘΙ. ΘΥΓΟΥΘΙ. 

1ηἴτὰ ν. ὅθ. σιιϑία ιν Οαηί. Ῥτὸ 

κάρᾳ ΑἸά. κἄρᾳ. ἐν κάρᾳ δαΐθῃ) 

ΠΟΥ ΡΠ Ραῖο : 4αϊὰ ΘΠ οϑί 

Απ νἱπάοα 

οαρϊτέϊ ἐγερεῖ η.5. ΥἹΧ ΟΥ̓Θα]ΑΘΥΊΠ. 

ΟΟἸΡΔΙΆΠΑΙ (Δ Π16 4αοάατητη 040 

Βαης ΙΟΟ] ὅορῃ. (ἃ. Οο]. ὅθ0. 

Τυτ. 2609. Απτο, 1272. 1948. 

μιάστωρ ἐν κάρᾳ ὃ 

172. ἐκείνου ΘΟΥΤ ΡίΠ1 Θϑί. ἐκ 

κείνου ᾿. 6. ροϑέ ᾿ἰ{εὰ απο ἀπ ρμᾶ5- 

8115. δϑί. Βοίῃ. 4111 5] 16} ρα 

ΑἸάμστη. τηθηαμ ἴῃ ΟΡ. ΡὮ]]. 

Οδῦ. φοιπῃθιπο αἴ, ΠὈ1 ἐκείνων Ρ1Ὸ 

5664 ἐκ κείνων 116 ΘΧὨΙΡΘίτιν, 



ΑΠ. 

ἈΤΣΧΎΛΟΥ 

΄σ΄ ’ὔ ’ 

ἔξω, κελεύω, τῶνδε δωμάτων τάχος 
φεῖ ΕῚ ΄’ ΄- ὑαινλιν 

χωρεῖτ, ἀπαλλάσσεσθε μαντικῶν μυχῶν 

μὴ καὶ λαβοῦσα πτηνὸν ἀργηστὴν ὄφιν, 1γὅ 

᾿ χρυσηλάτου θώμιγγος ἐξορμώμενον, 
3 ΄ ε ᾽ ΕΥΣ ,ὔ 3 » 3 » ,ὔ ᾽ ,ὔ 

ἀνῇς ὑπ ἄλγους μέλαν ἀπ ἀνθρώπων ἀαφρον, 
» “ ἣ , 

ἐμοῦσα θρόμβους οὗς ἀφείλκυσας φόνου. 
“ὔ ΄ “ ἣ ΄ὕ ᾿ 

οὔτοι δόμοισι τοῖσδε χρίμπτεσθαι πρέπει 

ἀλλ᾽ οὗ καρανιστῆρες ὀφθαλμωρύχοι 180 
Ἂ » 

δίκαι, σφαγαί τε, σπέρματός τ᾽ ἀποφθοραὶ 
πὸ - “ 

παίδων, κακοῦται χλοῦνις, ἠδ᾽ ἀκρωνία,Γ 

ΠΘ64 110 ΠΟΟ Π]Θ(1Ὸ δα Ι5ἴαοιῖ. 6Ὶ- 

ΤΩΔΉΠ115 ἔστιν οὗ Θμηθπάαϊ, απο 

ΨΘΙῚ 5112116 μαΐο, 5664 ἴῃ ἰΘΧί 

ΤΘΟΙΡΘΙΘ. ΠΟΙ 811} ἅπι8ι15. [ΝῸῊ 

1η818 ἐξ ἐμοῦ ϑ΄οΠο]ο..1 Μὸοχ ρῖὸ 

πάσεται 4ιοα Παῦθηΐ Μαά. (ἀπ 6]. 

ΒΟ. πάσσεται ἀδηΐ το] 14]. 

179. κενεύω ΑἸά. 

177. μέλαν ΒΟΡ. 

179. δόμοις σε Μασ. Α5Κ. 

χρίμπτεται απο. ΑἸα. 

180. 5:.. ΤΊ. 

ΘΊΘΡἢ. καρανηστῆρες Μοά. ΟἸΙΓ. 

Ποῦ. οὐκ ἄρ᾽ ἀνηστῆρες ΕἸον. Ν. 

οὐκ ἀρανητῆρες ΑἸά. Ἀδοῖα οοηΐοις 

1)1η4. καρανιστὴς μόρος ἈΠ|65. 817. 

Ριὸ ὀφθαλμωρύχοι (516 ΒΟΥ ΘΠ Ί1 

παροξυτόνως) 1. ὀφθαλμῶ ῥάγχοι 

ΘΧΠΙΡοΐ. 

181. δίκας Α]4. Μοχ σπέρματός 

καρανιστῆρες 

τ᾽ ἀποφθορᾷ παίδων κακοῦται χλοῦνις 

601]. ΕΓ αγάτ1π|5 δα ὅορἢ. ΤΊ ΔΟΠ. 

145. οἱ 51. Μίυϑρυ. 8 ἄοπος 

ΠΟΥ Δ] αι] 46 ἰοἴλι5. Π]15. Ἰοοὶ 

Ἰθοομθ οἱ βιρῃϊηοδίοηθ ῥτοίογα- 

11, να] ἴδ ἷπι ΘΧΊαΙ ΤΟ]ΙΠ] ΘΤΘ 

ΤΩΔ]11η. νἹα. 564. Υ. 

182. κακοῦται χλοῦνις 5ῖ. Μρά. 

Ῥαγ. το, ΒΟΡ. κακοῦ τελλοῦνις 

ΑἸΑ. [ΔΟ1}1 ΘυΤΟΘ. κακοῦ τε χλοῦνις 

Τύχη. ἥίθρῃ. κακῶν τε 6φοπη). Ρ. 

κακή τε Αὐγαϊ. Μοχ ἡ δ᾽ ρΡῖῸ ἢ δ᾽ 

Ν. Οτἰμηΐμο 46 ἢοθς ἸοΘῸ ΤΠ] ΧΙ 5 

1 θη 6 0115 νΘΙΒΆΠΠ1, ΠΔΙῚ ΠΘΩ8 

αἋ6. Ἰθοιίομθ, 6418 (6. νϑ ΟΣ ΠῚ 

5ΙΘΏΙΗ ΘΔ ΟΠ6 ΟΘΥΠ αυ] ατιᾶτη Θ0η- 

βίαϊ., 1 χλοῦνις υἱγϊάοηι «ἰαΐέθηι 

ΒΘ. ΠΟΥ Ῥοϑβθί, πὶ ῬΥΘΟΙνῚ οϑβαΐ 

ἀποφθορᾷ αὐτὴ Μβργανιο οἱ Ετ- 

[ἀγα το διηθπᾶδτ: 5θα 1ᾷ ἰποοι- 

{1551 11} οϑ΄. 1 ΠΟΙΙΟΥΘΙ νΟΟΘ 

χλούνης ΤΟΡαΐ65, χλοῦνιν δα 6α5- 

ἐγαγιαἶδ πιο» θην Ῥοὐ 5 τ θυ τη 

66Π5685, οἷ. ΑΥἸδῖ. Η 5. ΑΠη. νὶἱ. 95. 

9. 4πὶ Ηοῃι. 1]. Ἰχ. ὅ99. οἰϊαῖ. Ηος 

[ὉΥ 581} ΠΟ ΠΤ] 11 Η 65  ΟΠ1] ο]οβϑα 

χλουνάζειν" κινύρεσθαι. 1) [Ὀϊ]ηὰ 
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Ἂ ΄ Ν "ς ᾽ Ν δ ,ὕ, 
ευσμος ΤΕ. Και μυ(ζουσιν οικτισμον πολὺν, 

ΓΝ ΑΝ ΔΑ 7, Ἄλλα , 

ὕ7ΤῸ ράχιν παγεντές. ἀρ ακούυετες 

»-“ ς ΄“ »]ἤ » ΕῚ ’, ΄-“ 

οἵας ἐἑορτῆς ἐστ ἀπόπτυστοι θεοῖς 18 
7] θ 3. Δ» Α, ΄- δ᾽ ς ΄- 7 

στέργηθρ ἐχουσαι; πᾶς δ᾽ ὑφηγεῖται τρόπος 

μορφῆς. λέοντος ἄντρον αἱματορρόφου 
΄“- ΄, , Ε] 

οἰκεῖν τοιαύτας εἰκὸς, οὐ χρηστηρίοις 

ἐν τοῖσδε πλουσίοισι τρίβεσθαι μύσος. 
νὴ “ Ε] ἣ 

χωρεῖτ ἄνεὺ βοτῆρος αἰπολούμεναι. 190 
7] ᾽ 2, 5 ΄ 

ποίμνης τοιαύτης δ᾽ οὔτις εὐφιλὴς θεῶν. 
; Ξ 

ΕΥ̓. ἄναξ ΓΑπολλον, ἀντάκουσον ἐν μέρει. 

νοοὶ5 οἵ, ΜΌβρι. τη Απηποί. 1) 6146 

4υϊα οϑὲ ἀκρωνία ἢ ΘὙΔΙΠΤΩΔΙΙΟΙ ΡῈ 

πλῆθος ν6] ἀθροισμὸν νΕ] 5Ἰτ1111ἃ εχ- 

Ροπαηΐ. για. Βοκκ. ἀποοά. αν. 

Ρ. 9572. Ἐτγτη. ΜΡ. Ρ. ὅϑ. 40. 

ὉΌῚ ϑαάθῃ ἴθτο τα πηῖ τ, οἵ οὐὴ- 

πη. Η ΘβυςῸ ἢ. 5. ν. Ὁ] οἵ. ΓΑ οΤΡΡ. 

Η!5 οὐβθειίιβ θιιπα. ΔΠ 4116 ρμοβί 

Ὦ. ν, Θχοιάῖβδβθ ραΐαΐ, ἴῃ 4110 

ΘΕ] ΠΒΠΆΤΏ Π]Ο4Ὶ ἀκρωνία δῖα ποΥ 

αἀϊοίατη 511. ὙΘΙῸΠ 

Ἰοοὶ (οῖϊπι8. Τα ΟΠ 61 ῬΟΙΡΘΠ ΘΗ 

ΠῸΠ δα ΤΠΔ]ΟΤΙΠ Ὁ]]ΟΥ Τὴ οι ηλ1-- 

ζμηι, 564 δα σουίππη 4φαοαάδτηη, 5᾽οις 

111ἃ Ῥυῖοτα, ΒΌΡΡΠΟΙ ρΘΠπ8, 4α16- 

αυϊὰ ἰαπάθιη 14 511, ἀκρωνίαν γ6- 

ΘΗΠΠΉΨΕΙῸ 

[ϑυθμάατη νἀ θὈτίητ. ἀκρωτηριασμὸν 

ΘΧΡΙΙοδηΐ Πα, 4ποα ἃ 4π10ι1ι5- 

ἀαπη ἸΠΩΡΤΟΡΑΙΏΓ, [81 6}} 

ΤηΘ ΠΟΥ ΠΟ αἰδγθηίθι5. Οοη- 

10515 

ἸθοθτδΠπ) σπέρματός τ᾽ ἀποφθοραὶ 

παίδων καλοῦνται χλοῦνις ἠδ᾽ ἀκρω- 

νία, Ἡ. 6. οὗ εἰσὶν αἱ καλούμεναι, 8. 

νομίζονται, ἀ6. πὸ ΙοαπΘ Πα] τιδιὶ 

γα. ἂρ. δοῃδοῖ,. 1πη4. αταοεῖ- 

αἴ 5) (τοῦ ΌΤΙ ΠΙΠ ν.- 

986. Ψϑγυτη ΟΠ ΠἾΠ0 ΔΙ Ρ]]Δη ἀπ τη 

6ΘΠη860. 

183. λευσμὸς τοοίΘ δομαοίζ. 

Ηᾳθιῖ. ἃρ. Εδθῃ8. 162. οἱ 5ἰς νε] 

λευσμοὶ Μίαιο. Α51. (85. [ἃ Θῃ1πη 

[τὴ δ Ροβίαϊ]αϊ ΘΟΠΕΙΓΠΟΙΙΟ. 

184, ὑποῤῥάχιν Νίο4. Ααπροὶί. 

Τατη. ὑπόρραχιν Ν. ὑπαὶ ῥάχιν 

Μαῖρ. Α5κ. Ῥαᾶῦν. Ριῖὸ ἀρ᾽ ΑἸ]ά. 
ὄρ 

18. ἔπ’ ἀπόπυστοι ΑἸά. 

186. στέργηθ᾽ ΑἸα. 

187. αἱματορόφου ἘΟΌ. 

189. πλησίοις ΝΙ ε(. πιο}, ΑἸά. 

πλουσίοισι 60η]. Ῥαινγ. ὅ1ο Π)1πᾶ. 

Νεο τηᾶ]6 : {τσοὺ θη ἰβίπα 

πλησίοισι. ῬΙῸ μύσος αιοὰ Βὰ- 

Ῥοπὶ Ταυϊῃ. ίθρῃ. μῖσος Ργεθοι 

ΑἸά4. μῦσος ἘΟΡ. 

191. ἐμφιλὴς Ρᾶγ. 



24 ΑΙΣΧΥΛΟΥ͂ 

ἂν τΑς Ν , » 7ὔ 7, 

αὐτὸς σὺ τούτων οὐ μεταίτιος πέλει; 
» ᾽ - Ν ἴω “, ε , 

ἀλλ εἷς τὸ παν ἔπραξας. ὡς παναιτιος. 
΄σ΄ ,ὔ ΄- “ 3, , 

ΑΠ. πῶς δή; τοσοῦτο μῆκος ἔκτεινον λόγου. 

ΕΥ. 

[0ὅ 

“ Ν ΄7, “ 

ἔχρησας στε Τὸν ξένον μῃτροκτονειν. 

357 Ν “- Ν Υ͂ , 4 Ε 

ΑΠ. ἔχρησα ποινὰς τοῦ πατρὸς πέμψαι. τί μὴν ; 

ΒΥ. 
δ᾽) » « Υ “ » Ζ 

κἄπειθ᾽ ὑπέστης αἵματος δέκτωρ νέου. 

ΑΠ. καὶ προστραπέσθαι τούσδ᾽ ἐπέστελλον δόμους. 

ΕΥὙ. 

ΑΠ. 

ΕῪ. 

, -“ - 

καὶ τὰς προπόμπους δῆτα τάσδε λοιδορεῖς ; 200 
» ,ὔ “ ΄ “- 

οὐ γὰρ δόμοισι τοῖσδε πρόσφορον μολεῖν. 
Ε ϑ.ν « ΄ “ 7 

ἀλλ ἐστιν ἡμὶν τουτὸ προστεταγμένον. 

ΑΠ. τίς ἥδε τιμή: κόμπασον γέρας καλόν. 

ΕΥ. 

ΑΙ. 

193. αὐτὸς γαρ σὺ (519) ΕἾον. 
πέλει τοοῖθ ΒῸ}. αἰ 41185 ΡΥ ἢ: 

ΒΟΙῚΟΙ. 
194. εἷς τὸ πᾶν Ορίϊτη6 (ὐδηΐθυ15. 

εἰς τὸ πᾶν νι]ρο. ΜΟῸΧ ΡΙῸ ὡς 6Χ 

Μδγηϊ οοπ]θοίθτα ὧν ΡτοΡαΐ 

Τιπάονῆμβ, 564 ποὺ απ] θη 5106 

οδιιδ88. ᾿ 

195. πῶς δῆτα τοῦτο. μῆκος ΕἼΟΥ. 

Ν. πῶς δῆτα; τοῦτο μῆκος ΒΟΡ. 

τοσοῦτον Ῥαϊ. τοσαῦτο ΑἸά. ΡΙῸ 

λόγου Η ογπ. ϑ'οΒιιθίΖ. 51πΠ6 Πθ6θ8- 

βιίαίθ λόγον ΘΟΠ]]ΟΙ Ηΐ. 

197. Βϑοίλιβ. τί μή; οΟΥ ΟΣ 

(ἰδηίουτιβ, οοπίθιθηβ Αρᾶμη. 674. 

λέγουσι δ᾽ ἡμᾶς ὡς ὀλωλότας" τί μη; 

οἱ ΟΡἢ. Α). 6068. ἄρχοντές εἰσιν, 

ὥσθ᾽ ὑπεικτέον" τί μή ; ΑΌΪ να] ρ δία 

τιμῇ. νἱ. Βομαρῖ, δὰ 1Ἰοο. ΕἾ τί 

μή παρϑιὺ Βισοί. ΑὈγαΐ. τέ μὲν (01]. 

7 ’ Ν “ ΕΣ 7 

τὶ γαρ;: γυναικὸς ητις ἄνδρα νοσφίσῃ ϑ 

Ν 7 » Υ 3 Ψ,. 

τοὺς μητραλοίας ἐκ δόμων ἐλαύνομεν. 

20 

508]. ἴῃ γο85. τίτην Μπβρταν. οἷ- 

ταῖο ΟΠΟΈΡ. 65. ν6] τομῶν. 60]]. 

ΕπλΡ. ΕἸδο. 160. ΒΙΟΜΕ. 

πρᾶξαι γ10 πέμψαι Ῥιροῖ. ΑἸγαί. 

τιμὴν ΟἸΐτη. σοΥΥ. ἃ δία]. (φίο- 

τὰ] ΠΟῊ τί μή; οὐτὴ (ὑδημΐοσο ἢ]ς 

ΘΟΙΥΙΘΌΠΑ ΠΏ, 56α τί μήν ; τὴ Αρὰ- 

ΤΩΘΙΠΟΙΪΒ Θὲ Α)78 615 Ιο60 γθϑιπ|6}- 

ἄσπι ἀυθῖιτον. Ἡ δυῖιἢ) θη] τὴ Ρᾶ}- 

(1 ΟΕ ΔΓ ΌΤΩ 5115. ΒΘ ἢ ΘΠ 156 ΟΡ 6 

Ομ ΘΗΙΐ, 

198. δ᾽ ἔκταρ απο]. ΑἸά. δ᾽ 

ἔκτωρ Ν. ΒΟ". 

199. προτρέπεσθαι Β᾽ροί. 

20]. 

ἴῃ Αἀνθυβαυη 0. 160. Μοχ προσ- 

φοραί Αὐταῖ. 

τάσδε σΟΥΥ ΟῚ ΡΟΥΒΟΙΙΙΒ 

Φ0ὅ. τίς γὰρ ΕἼοΥν. γομοί. Ν. 

τοί γὰρ ΒΙροί. νοσφίσει ΕΊοΥ. Ν. 



ΕΥ̓ΜΕΝΙΔΕΣ. “Ὁ 

ΕὟ.. οὐκ ἂν γένοιθ᾽ ὅμαιμος αὐθέντης φόνος. 

ΑΠ. ἢ καρτ᾽ ἄτιμα. καὶ παρ᾽ οὐδὲν ἠδέσω ἢ Καρ μα, ρ Ἵ 
4 ΧΝ 

Ηρας τελείας καὶ Διὸς πιστώματα. 
, 5, ΩΡ» » ,ὔ 

Κύπρις δ᾽ ἄτιμος τῳὃ ἀπέρριπται λόγῳ, 
σ΄ ΄“ ͵ὕ Ἂν 

ὅθεν βροτοῖσι γίγνεται τὰ φίλτατα. 210 

εὐνὴ γὰρ ἀνδρὶ καὶ γυναικὶ μορσίμη 

ὅρκου ᾽στὶ μείζων τῇ δίκῃ φρουρουμένῃ. 
“ 3 ΄, ΄ “ 

εἰ τοῖσιν οὖν κτείνουσιν ἀλλήλους χαλᾷς, 
Ν τὰ » » ,ἢ 7 

τὸ μηδ ἕπεσθαι, μηδ᾽ ἐποπτεύειν κότῳ, 

ἐσ 

200. αὐθέντης (519) ΕἾον. Ηπης 

νΘΥΒ ΑΡΟ]ΠΠΙ ἀβϑισηδιΐ Ν. 

ΑἸα. Τῃ ΕἾοΥν. Ἰθοὶταν 51π6. ρΡ61- 

50} Δ] ΘΟ 6 6}11: 516 οὐ Ἰῃ ΒΘΩ] ΠΘΗΤΙ 

νοῖϑι. Μα]6 ΑροἹ]η! δβϑιρηδΐ 

οὕϊαιη ΜΙ ΠΘ]]οττι8, 40 Β5ΘηΒΙΠῈ 

Ῥευταυθαῖ. ἘΘΟΌΒΒΙΠ16 Δ ΒΘΠΒΊ1ΠῚ 

σοηΐονι Ἡ ϑυτη. ν. ὅδ. οὐκ ἢν ὅμαι- 

μος φωτὸς ὃν κατέκτανεν. Π)1οἱΐ 

ΘΠ1ΠῚ Εἰπὰ ΠΘΟΘΙῚ ΤΙ Ὁ 

ἸΧΟΙΘ 1ΠΠαἴϑι ἃ ΟΥ̓ΠΏ]Π6 ΘΟ 58Π- 

ΒΌΪΠΘΙ ΒΔΠΡΊ]η15. ΘἰΠΠ81 αν ΘΙ ΒΆΠῚ 

6586, Π60 ΘΠ θη ῬΟΠΘΙη Π16- 

ΤΟΙ. 

207. Οποτο {δι ΑἸά. ἠδέσω 

γϑοίθ 7 8}1. (41 βιὰ ἤρκεσεν 

ΘΟΠ]ΒοΘτα ) ΡΙῸ ΟΟΙΤρΡίο ἠρκέσω 

αποα Π1Π1]1 οϑι. ΟἿν ΟΠ οθρῃ. 106. 

ἀρκέσω Ὠᾶροὶ Ῥαᾶγ. οἷ 5815 60]. 

Οαβαῦῦ. Ῥ. ἤρκεσαν ν6] ἤρκεσε 

Μάβρυ. ἤρκεσ᾽ ἂν Ἡ 641}. οἴ ΟἸἸΠὴ 

τη. ἀρκέσει ΒοΙΠ. [Π 5666} 015 

ΨΘΙΒῚΙ5 1Π110 Ἤρας ΔΘά. 

209. ἀπέρσιπται ΑἸά. 

210. 51. τϑοίβ (]αβρ. γίγνεται 

1ι0τι. νἱ. βιιρν. 196. 

Ε 

211. μόρσιμος Ν. ΗΟ}. μόρσιμοι 

ος 
Μά. Ῥαι. αὐ]. ΑἸά. μόρσιμοι 

ΕἸον. μορσίμη Ἴατηι. τορι. φαοα 

Ῥγεοίθυθηαγη νἹ ἀθίαν, 

212. δ᾽Ά6ὁ τϑοίθ Ῥουύβομῃιβ. νἱά. 

1)οῦν. δὰ ἀὐιβί. ἤδη. 007. ὅρκους 
Ἑ 

τι ΜΙοα. Ρανι. ΑἸά. ὅρκους τὶ (516) 

ΕἸἼΟΥ. ὅρκου τι ΑἸ], ὅρκους “πε Ν. 

ὅρκου τε 'ΤτΤΗ. ΘΡΗ. οἵ 5ῖς Η θυ). 

ΘΟΙΙηδΔίθ ροϑί μορσίμη ροϑίίο. 

ὅρκος τις ΟΡ. 41] 1ῃ οοά. ὅρκοις τι 

ΤΘΡΘΤοταΐ, φρουρουμένῃ Ῥ1Ὸ ν]ρ. 

φρουρουμένη ἴθι νΘΥΒῚ15 Ππη6 Παθοί 

ΑἸΑ. οἵ σϑοίθ τηϑὰ Δα] θη 56ῃ- 

ἰθηϊ1ἃ ; Π8ηῚ (Ἰγ φοιη ποϑίγα 1η- 

ΠῸΪ ΓΙ : ΨΘΙΒΟΥ Θἴ18Π) εὖ τῇ δίκῃ 

Δ αἸῖ0 ἀὐίοι]ο ΔανΘ 1] 16 Υ ΡΤῸ 

δικαίως 5ἴαγ 6. ρΟΒΒ510. 

219. ἢ ἸΡΥῚ ΟἸΠ65. εἰ σοἸτοχὶΐ 

δπι. Τ)61η46 χαλαῖς Ν 64. (ἐπ 6 1{, 

ΑἸΙά. Τατη. Ηᾳης 6 564. ν. Ἐὰ- 

τη ΘΒ] ἀβϑισηδΐ ΜΠ ΒΟΥ. 

214. νυ]ρ. τὸ μὴ γενέσθαι 5ϊη6 

᾿Β6η511. μέλεσθαι οςο"]. ΑἸταί ὟΥ καῖ. 

τίνεσθαι Νί οἴποῖ. «ὦ Μοπαπῆτσ. Ρ. 
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οὔ φημ ᾿᾽Ορέστην σ᾽ ἐνδίκως ἀνδρηλατεῖν' 41 
Ν Ν Ν 9. ὯΔ ν»Ὑ» 7 

τὰ μεν γὰρ οἶδα κάρτα σ᾽ ἐνθυμουμένην, 
Ἀ δ᾽ 3 “ ’ « ͵ 

τὰ ὃ ἐμφανῶς πράσσουσαν ἡσυχαίτερα. 

δίκας δὲ Παλλὰς τῶνδ᾽ ἐποπτεύσει θεά. 

ΕὟ. 

ΑΙ. 

ΕΥὙ. 

ΑΙ]. 

ΕΥ. 
ἍΝ ΟΝ ᾽ Μ Ὰ - 

ἐγὼ ὃ, ἀγει γὰρ αἷμα 

226. απο Ῥτοραῦ Ἠοῖπι. Ω0]]. 

ϑόρῃ. (4. (ο]. 994. 996. οἱ 519 

Τιῖηα. Βδοίϊαβ δαΐθμι τηπ]ῖο Ῥοί- 

ΘΙΒ6:. τὸ μηδ᾽ ἕπεσθαι 601]. 4ποά 

γθοθρὶ. Μοχ κάτω Βίροί. Ρ. 

21. ᾿ορέστην γ᾽ Μοᾶ. (Ὁπο]{. 

ΑἸά. ᾽ορέστην ἐν δίκαις ΕἾοΥ. ἐνδίκ- 

ὡς ἀνδρηλατεῖν ΒΟ]. 6 ϑΟΡΠΙΔΠΙ 

ςοπ]θεΐατα, οὐ ἴῃ Μ5. ἰογθῖ ἄν- 

δρας κατεῖν. ΠΙῸΠΟ νουβι ΑΡΟ]- 

ἢη1 αϑϑιρηαῖ ΑἸά. 
216. οὔτοι ρῖο οἶδα γεποί. Ν. 

Τία ΕἸοΥ. 568 ἴῃ τηδυρὶηθ. Δ 8]1ἃ 

ΤΊ8}11 γράφεται οἶδα. Τ)οϊπ46 κάρ- 

τας (πε]{. κάρτασ ΑἸά. 

217. τάδ' Ν. ἔμπαλιν Τηδγῦ. 

Α5. Μοχ ἡσυχαίτερα 501Ί1051: 

νῈΠ]ΡῸ ἡσυχαιτέραν, ΘΕΥ̓ΤΟΙῸ, τΐ νιἀ6- 

[0 1, ΘΧ ρΊ880. ν. ΟΥΟ. 

918. δ᾽ ἐπάλλας Μεά. δ᾽ ἐπ᾽ 

ἄλλας ΕἸον. Ν. Οπ61{. ΑΙα. Τατη. 

οοἄ. ΒοΡ. οοἄ. ΔΡ. ϑίθρῃ. δὲ Παλ- 

λὰς ΒΟ. 6 60η], ΚΌΡΙ. δἷ 5ῖς 

ΒίΘΡῃ. 6 οοά. Μοχ 
ΕἸοΥ. γοποί. Ν, ἐποήτεύσεις ΤΌΤΗ. 

ἐποπτεύει 

Ν ᾽ 3 ,ὔ Ν , , 

σὺ δ᾽ οὖν δίωκε, καὶ πόνον πλέω τίθου. 
Ν Ν εἶ 7 

τιμὰς σὺ μὴ ξύντεμνε 
5399 Ἂ 7 Ψ“ ᾽ 

οὐδ᾽ ἂν δεχοίμην ὡστ 

μέγας γὰρ ἔμπας πὰρ 

Ν ΕΣ 8. τ ω “ὕ Ν , Ψ' 

τον ἀνδρ ἐκεῖνον οὐ τι μὴ λίπω ποτε. 

220 
Ν 3 Ν ,ὔ 

τας ἐμᾶς λογῳ. 
4 ἣν « 

ἔχειν τιμὰς σέθεν. 

Διὸς θρόνοις λέγει: 

μητρῷον, δίκας 

2179. οὔπω ΑἸ4. λίπω ῬοΟΥΙΒΟΠῚ5 

οὗ 510 τηᾶγρ' Αβ]ς. λείπω 1101Ἱ π14]6, 
απο ἰδιηθη ρτοθδηΐ Υ 611. ΜΠ|6]]. 

Θά νἱάθ ατ1ὲθ ΒΌΡΘΥ Π80 16 Αἰχὶΐ 

Ἡδηδη1. 8 Μαοά. 1120, οἱ (Ε 4. 

(ο]. 1023, 0Ὁ1 Ἰοοοβ ἃ ὟΥ 6]]. οἱἱὰ- 

05 Τ᾿ ΠΡῚΓ. 

220, πλέον ν]ρῸ. πλέω ΒΙροί. 
ου 

Αὐταΐ. τηᾶτρ, Α5]ς. τίθοι (519) ΕἾοΥ. 

Οογΐθ πλέον δουρί! νἹάθίγ ; 

4818 πλέω [Δ01}1 γα α 1018 ΤῈΘΘΡΙ. 

ΤΤΌΠΙΟ6 διιΐθη πος ἀἸοίαπι ; απο 

τ ϑριοιῦ ΟΠοΥτ5 1 νΘΒιι ΒΟ ΘΗ]. 

229. μέγας μὲν Βισοί. ΑἸὐταΐ. παρὰ 

ῬΟΥΒΟΠΙ5 ΡΙῸ πὰρ αποα Ἠαρθηΐ 

1107]. παρ᾽ ΑἸά. ““ΜαΪδ δομδθί. δὰ 

ατορ. Ρ. 209. οἷϊαίΐ πὰρ Διός." 

ΒΙΟΜΕ. δολιη “ΒΟ ὙΠ]. π|5115 

Ἡ ΟΙΏΘΙΟΙ ΙΠΘΠΊΟΤΘΙ 

466 1556 ἐγθάο. 

224. ἄγειν Μίεά. απο]. Ῥαδν. 

πὰρ Διὸς 

ἢ 
ΑἸ. μητρῷον, δίκη Ν. δίκης (516) 

ΕἸΟΥ. 



ΕΥὙΥΜΕΝΙΔΕΣ. 

, ,ὔ ΄ Ἂ 

μέτειμι τόνδε φῶτα κακκυνηγέτις. 
Ν . δι Ἄ 

ΑΠ. ἐγὼ δ᾽ ἀρήξω, τὸν ἱκέτην τε ῥύσομαι 
᾿ Ἀ ΄ ΄σ , 

δεινὴ γὰρ ἐν βροτοῖσι κὰν θεοῖς πέλει 
΄σ “ “ 3ι 6 7 

τοῦ προστροπαίου μῆνις, εἰ προδῶ σῴ εκῶν. 

ΟΡ. ἀἄνασσ᾽ ᾿Αθάνα, Λοξίου κελεύσμασιν 
[χά ῃ Ν ΄σ 3 Α͂ 

ἥκω, δέχου δὲ πρευμενώς ἀλάστορα; 290 

5 ΄ 5Ὸ»ἤ ΕῚ ΄, ,ὔ 

οὐ προστρόπαιον, οὐδ ἀφοίβαντον χέρα, 

ἀλλ᾽ ἀμβλὺν ἤδη, προστετριμμένον ἵ τε πρὸς 

22. κἀκκυνεγήτης ΝΙ 64. οΧ ς0]]. 

τὶ] ἀαΐα, 564 πος ΡΙῸ κἀκκυνη- 

γέτης οτταίμτη νἹἀθίατ : οἵ 5ῖ9 ΕἼΟυ. 

αυο!. Ῥαγ. ΑἸἱὰά. Βοῦ. φῶτά 

γ᾽ ὡς κυνηγέτης Ν. καὶ κυνη- 

γέτις Ττμπ. ϑίθρῃ. (]650. Ηΐϊης 

κακκυνηγέτις [8.116 ΤΈΒΟΙΡίΠ1 : οἱ 

βῖς. ὟὟ 61]. καὶ κυνηγετῶ Ρ. ἴδῃ]. 

κατακυνηγετεῖν ἀἀτηπαΐ ἈοΙτηΔη- 

ΠΠ18, Ρ586. ἀεικυνηγέτις Υ6] ΡΟΙ 5 

κἀκκυνηγετῶ ΤΘΒΟΙΌΘΠ5. 60]]. Εδ1π|:. 

1οη. 1492. 5εαὰ 51π6 οδιδ8α, αὖ 

ν]ἀθίαν : κατακυνηγέτις Ὡ1Π1] Πᾶ- 

θθὲ φιοᾶ ἃπα]ορῖεθ τθραρτθί. 

220. δ᾽ ἄρ᾽ ἥξω Ν. 

997. θεοῖσι ΝΜ ε4. πο], ΑἸά. 

928, ἢν Ρῖο εἰ ῬοΥβ5. ϑοῃπθίζ. 

Ἡδτη. 8564 οοπίτα Π101Ὸ5 ΟἸΊΠΘ8, 

(ΟΠ ΟΡ ΘΥΒΌΤη δϑί, αὖ ΟἸΉΠ65 ΠΟ- 

Τὰπΐ, ΔΠ εἰ οἴπη ΘΟ] ΠΟ νο 8} 

Ατοῖβ σομβι ποίππη [που]. ΝῚ ἃ 

οοάϊοσθτη δποίοτιδῖ6 βίδπατ 6ϑβί, 

14 ποππιΠ 4181 605 [δοἶβ56 ΠΘΡΆΤῚ 

ΠΟ Ῥοΐοϑυ : οοτίθ ἰού Ἰοθὺβ 00] 

Ὦξθο ΘΟΠΒίΤΠΟΙ10 τ ΡΘΥΠ} ΘΧ ἃΥΡ]- 

{0 ΘΟΥΤΊΡΘΤΘ ΠΟ ἃιδῖτη. Ὑ148 5] 

προῖ Ηϑιτη. ΟΡ55. Οὐπῖ. Ρ. 77. οἱ 

δα Ξορῃ. Α1]. 491. (ΕΠ ἀ. Τ. 199. 

Δπι.706. ὙΥυπάρη! οι. ΟΌ55. Οὐ. 

Ρ. 196. Μαίι. ατ. αν. ὅθ. ἢ. Ὁ: 

Βοιημαιά. ϑυπί. αὐ. Ρ. οΧί. 8. 

Βαβί. ἘΡ. Οὐ. Ρ. 89. 564: ϑἱ οοῃηΐσα 

Τλανοα. Μιβο. αὐτὶ. 592. Βιαποκ. 

4] Αϊδοη, Ρ' 788. Αὕὐ' ῬΙσο 

5 7) πὴ πῖ (πΠ 1 1995. δὲ 

Ἡυπιδηπιπη δα Ὑ1ρ. 507. ΜοΧχ 

προδῷς σφ᾽ Ῥ. 

299, κελεύμασι Ν. ὅοθπΠᾶ {τ8Π5- 

[σαν Αἴμθπα5. Ρυπηστη 50]118 

σΟΠΒΡΙοἰασ ΟἾαϑίββ, Τὴ θςθ 5τηπ- 

ΔΙΩΡ]Θοΐίθμβ. [ΘΙ ΠΟΘΡΒ 

Ἑύυτΐτ 5ἰπρι]τ βῖνθ σποράδην (ν]ά. 

Ηδσυτη. ἴῃ Απποΐ.) ἴῃ 566 Π8 ΠῚ 1)’- 

ΤΠ] Πΐ, τία τἰὖ ΘΑ. 1 5ΘΡίθ οδΥ- 

τη6 0 αποά ν. 248. 1πο]ρ1 411 ρΡοϑβὲ 

Δ᾽άτη ἀθοδῃίθηΐ : 5θρίθηη Δ 16 1 

(δ οῖτ6 1Π|1Ὸ 5658 Ομ] ]οἰαηΐ. ΤΆΤΩΌΙ 

αὐΐοιη 938---947. ἃ ῬΥπηὰ ΕἸ]1ὰ 

ΤΟΟΙ ΔΗ ΓΠ7. 

230. δούχου ΑἸά. δὲ οτη. ῬΑΓ. 

2391. πρὸς τρόπαιον ΑΙά. 

ἸΔΟΙΉΤΗ 

292, προστετριμμένην ῬάΤ. 564 

ΑἸτου πὶ ΒῸΡ ΔβουρίΠ). “ προστε- 

τριμμένον πάρος ἘΕἸ515. 601}. 1π 

Αὐιβίορῃ. Ρ. 71. π8 ῬΥϑθροϑιίῖο 8ῖς 
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"7 5 Ν ΄ ΄“- 

ἄλλοισιν οἴκοις καὶ πορεύμασιν βροτῶν. 
4 ᾿ὰ Ν ᾿φ 5 ΄- 

ὁμοιὰα χέρσον και θάλασσαν ἐκπερῶν, 

σώζων ἐφετμὰς Λοξίου χρηστηρίους, 288 
͵ δῶ Ν ᾽7ὔ ᾿ " θ Ψ 

πρόσειμι δῶμα καὶ βρέτας τὸ σον, θεα. 
“ ΄’ὔ ,ὔ ’, ΄ 

αὐτοῦ φυλάσσων ἀναμένω τέλος δίκης. 

ΧΟ. 
3 Ξ ΤΣ Ν ΕἸ Ἂν 3 Ν 7 

εἶεν τοδ᾽ ἐστὶ τἀνδρὸς ἐμφανες τέκμαρ. 

ἕπου δὲ μηνυτῆρος ἀφθέγκτου φραδαῖς. 
΄ ᾿ ε ,ὕ , 

τετραυματισμενον γὰρ ὡς κυὼν νεβρον, 240 
Ν - Ν Ν ᾿- ΄ 

πρὸς αἷμα καὶ στάαλαγμον εκματευομεν. 

πολλοῖς δὲ μόχθοις ἀνδροκμῆσι φυσιᾷ 
Ν Ἁ “-“ ’ὔ 

σπλάγχνον᾽ χθονὸς γὰρ πᾶς πεποίμανται τόπος" 

γοΥβιι ἃ ΠΟΙΏΪη6 Βαραγ θίατ. ᾿'ΒΊΟΜΕ. 

5:ι. Ηριπι. ἴῃ οαϊῖ. βδεα πππς 46- 

τη} ἀλλ᾽ ἀμβλὺς ἤδη προστετριμ- 

μένον μύσος ὁΧ ϑ'οΠο]]αϑίεθ ν ΟΥ̓ 15 

Ἰορὶῦ, Ὑθυβαιη 1.6 299 εἱ 294 

ἰταηϑίθυθηβ. πο [ἀηθη ΠΟΙ 

ΠΘΟΘΘΒΑΤΊΟ [δοίη νἀ θέαν. ὥ1Τη1- 

16 ΠῚ ῬΙΓΕΘΡΟΒΙΓΠΠΟΠ15. ΘΟ]]Ο ΔΙ ]ΟΠΘΠῚ 

ἴῃ ὅορῃ. (ΕΒ. Ο. 497. οἷαι Τ)1πα. 

4] 1άθιη 5101 (ταρίοοβ τη ΔΥΠΙΘᾺ]0 

ῬΘΙΙΗ151556 ΟὈβοιναῖ. ΟἿ. οαιη Αρ. 

1354. (ὐοπίχα ἀϊοιϊῖ [δοῆ). 46 

ΘΠ ΟΥ. 5υϑῖ. Ρ. 21. ψιὰ. ν. ]τΤ᾽ουπ αι 

μος 510, τε πρὸς ΟΟἸΤ ΡΠ Ραΐο. 

(ὐογοχοϑυῖη, ϑομο]Ἂαβία οὐ Ηοι- 

ἸΏΔΠΠῸ ῬΙΘα Γθ115, ἀμβλὺν ἤδη, 

προστετριμμένου μύσους κ. τ. λ. 

611. Το. διυιΐθηη τη8]6 πρὸς 

ῬΙῸ δάνουθ!ο προσέτι ὨΔΌΘΐ ; Ρ6]115 

Θἴδιη ΡΙῸ πρόσθε Μ16]]. 

299. διὸ αἸαβρ. Η θίγῃ. πορεύ- 

μασι Ἰ1ΌΥΊ. 

Ωϑὅ. σώζων τ᾽ ΕἸοΥ. εηοί. Ν. 

σώζων δ᾽ (ἀδαιὺ. Ρ. Μα]6: πὴ 

δος Ρυονὰ Θχρ]οδί. 

297. καὐτοῦ ϑοΒιιοίζιιβ οἰίχα 

ποορϑϑιταΐθμη. ΔΙΟΧ ἀναμενῶ ἴδῃ]. 

564 Δ] θυιιη [οΥγίϊπ5. Π1η4. ἀμμένω 

γ6] ἀμμενῶ 5οΥ ΘΠ πτη ρΡαίδί. 

298. ἔπιτ᾽ ἀνδρὸς ΑἸά. 

τ μ1ὺ ΜΌΒρτανιιβ ν. 247. 

299. μηνυτῇσιν Ν. μηνυτῇ (564 

Ητπτς 

ἴῃ ΤΠ] ῬῚΠη6 γράφεται μηνυτῆρος ἃ 

Αἰϊὰ τδηῖι,)} ΕἾον. ΜῸχ ἀφθέκτου 

Ν. Β0Ρ. 

240. ὅδε ὅ:ιορη. νεκρὸν Μαά. 

ΕἸον. απο}. Ν. ΑἸά. ΒοΡ. Τατη. 

γ. 1. ἃΡ. δίβθρῃ. 

241. ἐμαστεύομεν Ν᾽ Εῃθί. ἐκματ- 

εὔομεν Τ)΄πα. αποά τροὶρΊ πα ]η 

νἹἀθίι. ϑθθρῖπβ μεθ [Ὀττηὰ ἀρυά 

ΜΈ ΘΟΏΥ]. οὖ ὅορῃ. οσοαλτι. ΟἿ, 

Τιιπά. τη ϑἴθρῃ. ΤΉ685. 5. νν. μασ- 

τεύω, ματεύω. 

Ὁ42. ἀνδροκμοῖσι ΕἾοΙ. ἀνδρο- 

κμῇσι Ν. ΑἸὰ. ἀρδροκμῆσι ΒΡ. νά. 

Γ[οῦθοκ. Θόρῃ. Α1]. ν. 524. 

243, πᾶν ΒΟ. 
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΄, , ΄, , 
ὑπέρ τε ποντον ἀπτέροις ττημασιν 

Ν ΄ σ᾿, » “3.5 7 γ. 

και νυν ὁὃ ἐνθαδ εστι ποὺυ καταπττακων 

3; ΄ ᾽ ῸᾺΝ , ΄ 
ἦλθον διώκουσ οὐδὲν ὑστέρα νεώς. 245 

ὀσμὴ βροτείων αἱμάτων με προσγελᾷ. 
“ “ Ζο-. 5 3 κα ΄, "" κ 
ορα ὁρὰ μὰλ αὖ, λεῦσσέ τε πάντα μὴ 

λάθῃ φύγδα βὰς ματροφόνος ἀτίτας. 
σ ς᾽ 3 ,ὔ » Ἂν 7 

ὅδ᾽ αὖτέ γ᾽ ἀλκὰν ἔχων, 250 

περὶ βρέτει πλεχθεὶς θεᾶς ἀμβρότου, 

ὑπόδικος θέλει γενέσθαι χρεῶν. 

244, πόντου Ν. ἀπέτροις ἈΟΌὈ. ; 

245. πνοῆς ΡΙῸ νεώς ΜΏΞΟΤΓ, 

γνἹ]ὰ, ἃπηοΐ. 

240. ἐπί ρτο ἐστὶ ΑἸά. καταπτακ- 

ὼν Μοά. ΕἸοΥν. (πο1{( Ραν. Ν. ΑἸα. 

ΒΟΡ. κατεπτακὼς ΒΙροί. ΑΡΊΌΒΟΉ. 

Ῥααν. κατεπταχὼς Ρ. (ἀϑδιῦὈ. κατα- 

πτακὼς ΤΠ. ἴθρῃ. Ηἴπηο δι- 

ἴθ πὶ σΟΙΤΙρο μα ο]οββαὰ Ἠ Θβυ ἢ 

καταπλακών : καταπλήξας. οἵ. 1,0- 

Ὀεοκ. Ῥάγα]ρ. Ρ. ὅ41. 

247. εὖ μὴ ΑἸα. 

248. ῥέα ῬΥοῸ Ρ11ΟΥ “ὅρα ΑἸά. 

Ταύτῃ. (Οὐδττηθη πος ΜΈ6]]611 1π- 

ΘΡ(Π5 τοί αἰδ015 ΠΟῚ 5ΓΤΟΡΉΙΟΊΠ]Ὴ 6588 

να ΗΠ τ. Οἵ, 229. ὉΡΙ1 δυΐθιη 

ΒΙΠΡῚ 186 ΘΔ ΠΟΤῈ ἸΠΟΙ δ Πΐ 6 Χ Ρ]6Π1- 

ΟΥ̓́Θ 1ΠῚΘΙΡΕΠΟΙΟΠΒ γἹά676 6ϑί. 

48, λεύσσε....τὸν πάντα 515 ΘΧ 

ΔΗΓΠΑ( τα ΘΟΥΤΘΟΊΟΠΘ 1η Ν 6Θα. Θ᾽ 8515 

ΠΟΠΠ]}15 1Π16115 ἸΠΐΘῚ λεύσσε εἴ 

τόν. λεῦσσετὸν ΕἼΟΥ. λεύσσετον ἈΟὈ. 

ΊΘΡῃ. λευσσετὸν ΑἸΙα. λεῦσσε 

τὸῤξδ᾽ (το]. Τυϊη. λεῦσσέ τοι 

ΟΠιοίΖ. 56 τηθῖ5 ΕΗ ΥΠΊΔΠΠ, 

λεῦσσέ τε, αοα οἴπη ΠΙπΠάἀοτῆο 

ΤΘοΙΡΙ θη στη. λεύσσετον αἰνοΙ515 

ΤΔΙΙΟΠΙ 115 [ΠΘῚῚ ΘΟΠΔ[ σιηΐ Βαί- 

τη8ΠηΠη. ὙΥ 6]] θυ. οἱ ΜΙ 6116 υ. βοα 

{π᾿ ιδίτἃ. 

249. φυγάδα ΑἸὰ. Τατη. 

249. ὁ ἀηΐθ ματροφόνος τϑοία 46- 

1εἰ Η ϑιτηδηπι5. ΡΤῸ ἀτίτας Πα θοπί 

ἀτίμας ΕἾοΥ. πεῖ. Ν. ἄτιτος ν6] 

ἄτιτα 601]. ΜΙ ΌΞΡΥ, 

250. ὅδ᾽ αὖτε γ᾽ 5ῖς τοοίθ Ηοι- 

τη η 15. να]; ὅδ᾽ αὖτε γοῦν οἵ 51. 

ΕἸον. Ν. ΒΟ. 001 οὖν δαἀάϊ(αη 

ΕΠ ΘΙΤῚ (ΔΟΙΘ ὯΙ οδιδα τοί οὉ- 

βοευναὶ Πι1η4. γ᾽ οὖν Πα οης ΜΕεά. 

γρηθί. απο]. Ῥαν. Α]ά. Τυτη. 

ΒΡ. ϑ6α ρῬδυίοι]ε γοῦν Ὠϊς πι]- 

Ιὰ8 Ἰἰοοῦβ. ΡΙῸ γ᾽ οὖν Βίθρῃ. 

ΘΔ]. γ᾽ οὐκ Πα οηΐ. ὅδ᾽ αὐτὸς οὐκ 

Αὐτὰ. Μοχ περιβλέπει ἘἙ]οΥ. 

γεμποί. Ν. 

Θ5}: πλαγχθεὶς ΕἸον. Ν. 

202. χρεῶν Ρ]Ὸ χερῶν (ΟΠ]. 

5308]. 1ὴ ο55. 4π0α 1 ἰθχίμτη 

ΤΕΟΘΡΙ; Π8ΠῚ ὑπόδικος χερῶν, αἱ 

50 Π1οθῖ χερῶν γα]θαΐ χειρωμάτων 
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Ν ᾽ » ’ὔ - “ ͵ὔ 

τὸ ὃ οὐ παρεστιν᾽ αἷμα μητρῷον χαμαΐ, 
, ΄ 

δυσαγκόμιστον, παπαῖ" 
Ἂς Ν γ᾽ “ 35, 

τὸ διερὸν πέδοι χύμενον οἴχεται. “20ὅ 

ἀλλ᾽ ἀντιδοῦναι δεῖ σ᾽ ἀπὸ ζῶντος ῥοφεῖν 
Ἀ ΄ ΄ ξ Ν . Ξ 

ἐρυθρὸν ἐκ μελέων πέλανον ἀπὸ δὲ σοῦ 
7ὔ ον 7 ΄ 

φεροίμαν βοσκὰν πώματος δυσπότου. 
. ΌΝ , 3, 5 , 4 να, ΄, Ἔ 

και ζῶντά σ ἐσχνανασ ἀπάξομαι ΚαΤΩ 

᾽ ,ὔ 3 ν᾿ ͵7] 77 δύ 

αντιτοιν ὡς ΤΙΡΉ ματροφοόνας υὰς. 200 

ὄψει δὲ κεἴ τις ἄλλος ἤλιτεν βροτῶν, 

4ιοα αἷῦ ΜΙ αβογανῖτ5, ΤΪγὰ ΟΟτίΘ 

[ογϑὶ Ἰοοαῖο. ϑοῃο]αβίθῃ διυιΐθηη 

χρεῶν 6. 1556. 6Χ 6]115 ν6 115 Τϑοΐθ 

νι ἀθίαν ο0]]Θ 558 ὟΝ αἰκοί, 56. ἀνθ᾽ 

ὧν ἡμῖν χρεωστεῖ πρόσφυξ θέλει 

γενέσθαι τῆς θεοῦ. ΟἿ 58 ν. 271]. 

9259. τύδ᾽ Ν. 

254. δυσαγκόμιστρον ΕἸΟΥΟ Ὁ Θηοΐ. 

Ν. παπαί Ν. 

25. τόδ᾽ ἱερὸν ατιο]. ΑἸᾺ. τὸ 

δ ἱερὸν ΠΟ}. τὸ δ᾽ ἱερὸν Ν. ΤΎΤΗ. 

Βιροί. Αὐταΐύ. 55. ΜῸΧ πέδον ΡΑΤ. 

πέδοι τοοίο Τ)1η4. 4. ν. δα ῬΙΌΙΗ. 

272. Ἰνοα ἰουβδη ἴῃ Αρ. 1556. (Ἢ. 

640. τονοοαπάμπμη. κεχύμιον ΑἸ]ά. 

κεχυμένον Τ|ΡΥ1 πη 46 χύμενον ΤΘοΐθ 

Ῥοῖβ. 4 μᾶς ἰοστα οἴ. ἘΣ]1η8]. 

Ηοιδε]. 76. 

8. φεροίμαν τοοίθ 

{τπβροϑιῦ Υ 61]. βασκὰν Ν. ΒΊοτ. 

φεροίμην ΕἾΟΥ. πόμπατος δ΄ ΘΗηΘΙ. 

Ν. πόματος Ῥᾶγ. ϑ1ΘΡἢ. 

9269. καὶ ζῶν τάσ᾽ ΑἸ. καὶ ζῶντα 

σ᾽ ΒΟΌ. 564 ζῶντας ἴῃ ο04. ἰχνάνασ᾽ 

Μεά. ΑΙα. Βον. ἰσχάνασ᾽ ΕἾοτ. 

ψρη. ἀπάξομαι ΑἸά. ΒΟὉ. 564 1η οοά. 

αἰσπήζομαι. δῖ οχ καὶ κάτω ΒΟ}. 1)6 

βοσκὰν 

ίοτυτηᾶ ἰσχνάνασ᾽ νἱᾺ. Ρογ5. δα Οτοϑί. 

2992, Β]οχηΐ, δα Ῥτοιη. ν. 977. 

200. ἀντιποίνους Ἰ1Ό 1] ΠΪδῚ αποά 
ει 

ἀντιφοίνους Ν. τείνης ΝΜ ο΄. τείνεις 
2 

Οπεῖῖ, Ῥαν. ΑἸὰ. ὦ Ν. 
τίνῃς 

Τατη. τείνης οΡ. τίνῃς ϑΙΘρΡἢ. 

Τοιπθ μητροφόνου Ῥᾶγ. 51] 465 

, 
τινεις 

564. ΘΙΥᾶ555 ν᾽ θίγ. 

Ἠρδοίθ ομιοίζ. ἀντίποιν ὡς ΡΙῸ 

ἀντιποίνους, 664 116 ΘΠ} ΠΘΙῚ ΡΌ556 

Ῥαϊο τὖ ματροφόναι δύαι ρῴηα5 

οὗ γιαίγθηι 515} 1Ποθί. 

Μοχ ματροφόνου ('ἀβα. Ρ. 

αποα ουιηΐ [Ὀγΐαθβθ 4πὶ τροῖ- 

ῬΘΙΘ ΤΉΔ]1ηῖ. 

Θοάθιη ΤΡ], οϑῦ θη] ΘΟ ῈΒ 

ἘδΘΉΚΙο : 

οοοϊβαηι 

ματροφόνας διιίθ6 }) 

510 91 8715, ἀθ απιὰ ἰουτηὰ ἀἸχϑυπηΐ 

Ῥοιβ. Ῥτθῖ. δὰ Ηθο. ρΡ. ἴχ. οἱ, δὰ 

ρα. 899, γ 8 ]οἸ.. δ ῬΏη. ν. 940. 

20]. δ᾽ ἐκεῖ τις ΠΌγ]. δὲ κεΐ τις 

τϑοίθ ϑομιοθίζ. ἄλλος τθοίθ Ηθᾶ- 

{Πῖ|π|5, 40 ν6] βθαιθηῖα ἀοοθηΐ. 

ἄλλον 1107]. 5θα Ν.. εἰς ΒΤ βορ- 

(τ Παροῖ. Μίοχ βροτὸν Τ ΤΙ. 

ἤλιτε ΕἸΟΥ. 
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Ἀ Ν ὰ ΄’ὔ ᾽ “ δ ΄ὔ , 

ἢ θεὸν ἢ ξένον τιν ἀσεβῶν, ἢ τοκέας φίλους, 
ΕΣ β΄ Ἂν “- ὔ 5 ΄, 

ἐχονθ᾽ ἕκαστον τῆς δίκης ἐπάξια. 

μέγας γὰρ Αἵδης ἐστὶν εὔθυνος βροτῶν 

ἔνερθε χθονός, 
΄΄ Ἀ ᾿ς λα ροὶ “ ΄) 

δελτογράφῳ δὲ πάντ᾽ ἐπωπᾷ φρενί. 

81" 
5 , Ἂς 5 ΄- 5 , 

ἐγώ, διδαχθεὶς ἐν κακοῖς, ἐπίσταμαι 
᾿ ͵, μὲ 

πολλοὺς καθαρμούῦς, καὶ λέγειν ὅπου δίκη, 
-“ τ. ͵7] 5 Χ “ ’ὔ 

σιγᾶν Θ᾽ ὁμοίως. ἐν δὲ τῷδε πράγματι 

φωνεῖν ἐτάχθην πρὸς σοφοῦ διδασκάλου" 270 

βρίζει γὰρ αἷμα καὶ μαραίνεται χρέος, 
, 7 δ' , 

μητροκτονον μίασμα δ ἔκπλυτον πέλει. 

ρου τὶ τὸ ΑἸ. Τατῆ. Ῥοϑῇ 

ἀσεβῶν ἀπὰ5 46 ἀοςΒΙΏΠΠΠ οχ- 

ῬΙΘ οπί 5ν}] 08 ΘΧΟΙ 1556. τηοτιθῖ 

ὟΥ 811. αἰτίου ἀποῦιιβ 

Ῥέθοη οὐἹΐ Ἰητθι]θοΐαδ. 

269. ἔχοντ᾽ Ν. ρ]. ἰωνικόν. ὅ1ο 

απο], ΑἸ. ΒοΡ. Τατη. 

204. ἅδυς ΑἸά. 

ὡ0ὅ. ἔνερθεν Ν. 

2006. ἐποπτᾶ ΕἾοΙ. ἐποπτὰ Ὁ Θῃθί. 

ἐποπτᾷ Ν. ἐπωπᾶ ΑἸά. ΒΟ. τῇ 

φρενὶ πο. ΕἸοτ. ἡ ϑηβί. τῇ φρενει 

Ν. ἐποπτεύει φρενὶ τηᾶτρο. Α5Κ. 

ἀΟΟ ΠΤ} 

208. κατάρκους ΒΊροί. 

269. 1)6 οὐ Πορτὰρΐα τοῦ---ἂν 

1ηΠῊ}1Πν1 νἹἃ. οσηηο (ΟΠ ΤΌΡΟβο. 

Ρ- 721. εα. Οαἰδί. εἱ οἴ. Ἐ]Π,3. 

δα Μεά. 69. (Δορι Ππηρ. δα ΤΠΘοα. 

Ρ. 226. 

270. φρωνεῖν ΑἸᾺ. φρονεῖν 'ΓΠΙΤΗ. 

1)6ῖπη468 διδάχθην Βισοίῖ. Αὐταί. 

71. χρέος ΡΥῸ χερὸς ΤΘΟΙ]551Π16 

Τασοῦβ. οἵ. βιιρήα 2952. π8ΠΊΩ 16 

ἢξβο νϑιθὰ, αὖ νυ]σὸ Ἰθσαπίαγ, 80 

ΜΈ βοΏν]ο ρῥτοίεοία τη] πτη6. ΟΥΘα1- 

ἄουη. Εβί δυΐθιῃ αἷμα καὶ χρέος 

1άθιη 8ἃο 51] αἵματος χρέος ἢ. 6. δαη- 

ΜΠΠῸ5 

ὈΘη6.} 6005. μητροκτόνον ΟὉΤη χρέος 

φιϊηῖδ οΥ̓ηιθη,, αἰχΊββθί. 

γαμρῖι. 

272. ἔκπλητον ΑἸά. μητροκτόνου 

μίασμα τ08]6 δ΄᾽΄4Δη]. μητροκτόνον δ- 

[61 ῬΆΤΟΧΥ ΤΟΙ Ο5 ΒΟΥ ΘΠ 11 6556 

ποίθηϊ {Π 65. ΟἿ, {τ ἀ6 Ὠ15 α15- 

Ῥαΐανιι ΤοῦθοΚ. δὰ Α]. ν. 994. 

ἈὈῚ φιδβάατη Ὀ6Π6, αι ἄατη 5ΘΟῈΒ5 

αἸοῖα τταά τι. ΤΘπθπάμτη οϑί ἤεδο 

ΟΠ], 4π8}1ἃ 5ιπΐ αἷμα 5. μίασμα 

μητροκτόνον, δίκαι ὀφθαλμωρύχοι, 

αἵματος χοιροκτόνου, παρθενοσφάγ- 

οις ῥεέθροις Δοῖϊνο 56Π511 5.Πη], Θὲ 

ἴάθεο πυπάπᾶμι ΡΙΟΡΑΙΟΧυ ΟΠΟ5 

ποίαπαα : Π64186 ΗΘ Ῥόβ58. υἱ 

αἷμα μητρόκτονον 5αηιεϊηθηὶ ηῖα- 

ἰγῖς οοοΐδς 5ἱσοϊῆοθὶ : οἵ, ΒΌΡΓα 

ν. 9260. μητρόκτονος ΘΠ ΠῸΠ τα 
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, Ἂς ΩΝ Ν « 7 ὧν 

ποταίινιον γὰρ ον προξ ἐστιᾳ θεοῦ 

Φοίβου καθαρμοῖς ἠλάθη χοιροκτόνοις. 
Ἃ » 5 ΄σ ,, 

πολὺς δέ μοι γένοιτ᾽ ἂν ἐξ ἀρχῆς λόγος, 27 

ὅσοις προσῆλθον ἀβλαβεῖ ξυνουσίᾳ. 
Π ΄, ᾿ ε ὅκως 

χρόνος καθαίρει πάντα γηράσκων ομοῦ 
Ν -“ Ε 5. ὐκξ ΄“ , ΕἸ ͵ὔ “ 

καὶ νυν ἀφ ἁγνοῦ στόματος εὐφήμως καλῶ 

χώρας ἄνασσαν τῆσδ᾽ ᾿Αθηναίαν, ἐμοὶ 
ω ΕῚ Ἄβας. Ἷ ᾿ τῶν. Α Ν 

μολεῖν ἀρωγόν᾽ κτήσεται δ ἄνευ δορὸς 280 
» ,ὔ Ν “ Ἂς Ν » σ΄ ΄ὔ 

αυτον τε Και γὴν Καὶ ΤοΥν Αργεῖον λεων, 

Ν , ᾽ Ν ΄- ψ 

σιστον δικαίως ες Τὸ τὰν τε συμμᾶχον. 

φιοΐ ηιαΐγὶξ οὐοοῖξιδ 68ΐ, 564 φϑιηὶ 

ψιυὶ α ηιαΐγθ οὐοοῖδιι5 686, ἄθτο- 

ἰᾶγοί. Ἐ)]υβάθηη ΘΘ 6.5 8πὴΐ 

βροτοφθόρα σκῦλα, βουδόρα ἤματα, 

ῥιζοτόμος ὥρη, ΒαΧοΘηΐᾶ 4118, (1186 

ΟΙΏΠΪα δοίϊνο 56ηδι αἸοπηΐπ1 οἱ 

Ῥαϊοχυίομὸβ ποία ἀθθοπί. Ῥτοτ- 

5115. 8]1π|5 ΘΘΠΘΙ5. δηΐ βούθυτος, 

πολύθυτος Οἵ 51}}1}18., ἉἸΠΟΤΊΙ1 11.118 

πος Παροπᾶδ οϑί ταῖϊο. Τογματη 

ῬΟΙΤῸ εϑῦ β'ϑη185, Π66 ἴρϑιτη [Ιῃ 

Πππο ΘΘΉΒΙΠῚ ΓΘ ΘΓ 1} : ΟὉ]}15- 

1104] ϑπηΐ μιαίφονος, ταχύπορος 

κι τ᾿ λ. 4185. ΠΟ 5ἰσαῦ Ῥυϊοτὰ 1118 

6Χ ΠΟΙΏΪΠ6 Θδἱ νΕ ΡΟ, 5684 6δχ νϑυθο 

δ ΠΟΙΏΪΠ6, 6. δ. μιαίνειν αἴ φόνος, 

γ6 16 Χ ἀποθτι5 ΠΟΙΪΠ10 8,6. 5. ταχύς 

οἱ πόρος, ν6] ἀθῃ]η 116 6Χ ῬγΘροβὶ- 

ΟΠ δ νϑυῦο 6. ρ'. ὑπὲρ οὖ κόπος 

ΘΟΙΠΡΟΠΠΪΏΤ, ἢ15 ἰΔτη 6 1ΐα. Θ0η- 

7αποῖ!5, αὖ ΡΕΤΌ] νἱ ἀμ 1558, Δα] ΘΟ ΙΝ] 

ἰαπίατη ΠΟΙΟ οἤποϊαίατ, βισαῦ 6. ο΄. 

ὑπέρκοπος 5ΈΡ06Υ διίηι ἰατιατη ποίϑί. 

Νδη 51 νοΥῸἹ ποίϊο δα ποογθϑοδῖ, 

γ6] Ῥαιοχυῖοπῦβ ν6] ῥτορδῖοχυ- 

τοπὸϑ ποίδηαα ουπηΐ, βίο διατόρος 

Ἐλαπη. ὅ67. διάβορος ἀπίοτη ΟΡ. 

Τύάοῃ. 679. Ταπίμπι) ἴῃ {ΠΟΤῚ 

Θ͵αΓ τη ΔΠΠΟίδΠατ]η απιχ], 480- 

ΤΠ ΤΠ] Γπτὴ ἱπίοσθδὶ ἀθ Πυ]5- 

ΤΟ ΑἹ τ} 1115 δοσιταῖ 6. ΒΘΠ 176. 

278. τοταίνιον ΑἸά. οἵ 5ῖς πο], 

6 ΤΆΒΟΓΔ. 

276. δῖος Μϑά. ΕἸον. απο. Ῥαγ. 

ΒΡ. ὃς τοῖς ΑἸὰ. ὅστις Ἵπτη. Θ΄ΘΡΗ. 

ΒοΏνν ηΙς. ἀβλαβῆ π61} Ρὰγ.“Ἴμ6ρα 

ὅσοις. ὅδ Π0]. ἐβλάπτοντο γὰρ οἱ μυ- 

σαροῖς ξυντυγχάνοντες. γα]οῸ μυσα- 

ροί.᾽ ῬοΥδΒ. ἴῃ δάνϑιϑ. Ρ. 160. 

277. καθαίρει ὍΘΠΘ τηᾶτρ'. ἈΔΜ]. 

Θ.Δ4η]. καθαιρεῖ νυι]ο᾽. πάντα γε διδά- 

σκων  εῃθί. Ν. ὅ81ς ΕἾΟΥ. Π151 απο 

γε 5ιρτγαβουιρίαιη Θϑάθιη ΤηΔΠῚ. 

Ὑ ΘΥβατη ( 6] 611 1 ε΄ ΜΙ ΠΒρΎάν 8 : 

οὔβιο Η Θγη1. 4111 [Δτη 60) δῃηΐθ ν. 279. 

Ἰοσυτη ἔοτίθ ΠΡ ΘΓ τηοπθί. (θσίθ 

ἀϑυπαἀθίοη. ἀΥΠ5. οϑύ : 564 ΟῚ 

1άθο Δα ηδη αι. 
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» ΕΝ ΄ , “ 

ἀλλ᾽ εἴτε χώρας ἐν τόποις Λιβυστικῆς, 

Τρίτωνος ἀμφὶ χεῦμα γενεθλίου πόρου, 

τίθησιν ὀρθὸν ἢ κατηρεφῆ πόδα 

φίλοις ἀρήγουσ᾽, εἴτε Φλεγραίαν πλάκα, 
Ν “- , ΄- 

θρασὺς ταγοῦχος ὡς ἀνήρ, ἐπισκοπεῖ" 
7. Ἂ Ἀ 7 “Δ , 

ἔλθοι, κλύει δὲ καὶ πρόσωθεν ὧν θεός, 
σ ἊἉ “- πον Ν 7ὔ 

ὅπως γένοιτο τῶνδ ἐμοὶ λυτηριος. 

ΧΟ. οὔτοι σ᾽ ᾿Απόλλων οὐδ᾽ ᾿Αθηναίας σθένος 290 
ον 9.» Ά» “ Ν » ΄, 

ρυσαιτ αν, ὥστε μὴ οὐ παρημελημένον 

289. Λιβυστικῆς 516 Δαν. 0. Ἀν]. 

Ἠδιτη. χαίρουσ᾽ Βοί!. ΡγΟθδηίθ 

Βυσροββ. ἂὡὰ “Γτοδᾶ. 1205. Ψι]- 

ϑαΐαν Λιβυστικοῖς, αποα νΘΥΠῚ ΠΟῚ 

Ραΐο. ἘΣ ΠΔΙ]ΔΘ ἢ ΘΠ Τὴ {π8τὴ γοοδηϊΐ 

ΒΊΑΙ ΔΙ1ΟΙ 1 Γἃ ΘΟΟΥΟΚ5 ΠΠ165 Θ061- 

σΟΠ 4) Ποὺ Πὶς ἸοσΠ) ΠΆΡΘΟΙ 

ΑΥ̓θτον. ΝΠ τι μητρῷον ὄγκον 

ὀνόματος ἃ, Β0ρ}. Τύδοῇ. 814. ματ- 

ρῷον ἅγνισμα φόνου ἃ0 Α)5ς}!. 

Βα. 3515. Θάσιον οἴνου σταμνίον 

80 Ατιϑί. [,υ8. 196. δὴ Πουθχη 

511 }1118, ἈὉῚ δα]θοιν ατὴ δα Δ] θυ τι 

ΠΟΙΏΘΗ ΡΟ 55: ΠΤ ΤΘἰΘτ 1, Τοοῖθ 

αἸοὶ οΟΠοΘΔΠ), ΠΟΡῸ ἰδιηθῃ 

χώρας ἐν τόποις Λιβυστικοῖς ὕ71ο ἐν 

τόποις χώρας Λιβυστικῆς αἸοϊ Ρο- 

{1556. (14 ϑας6 1 1 ΘΥ510, (]ν15 

Ουᾶτθ Λιβυστικῆς ῬΞΥΞΡΕΧΘΙΊΙ. 

ΤΘΘΘΡΙ. 

284. ἀμφιχεῦμα ΑἸὰ. οἵ πιοχ 

σπόρου ὅ.Π0]. Τιγοορἢτ. ν. 519. 

85. κατηρεμῆ Αὐτϑί. 

289. τῶνδέ μοι Ν. οἱ γοοίϊῃς 

[Ουτα8580θ. Νοίδῃ Ἰτοϑῦ 

ΘΟ.) οὔ ντι5. ροϑί νουρὰ ορίδηαὶ 

δϑί, 

ΘΟ] ὡς, ὅπως οἷς. {616 Π5ΠΌ1Ρἃ- 

τη νΙάθαβ 6. σ. Οαγϑ85. Σ. 902. 

1: αν. Ηε6]. 169. Οτεοι. 989, δΈΡΡΙ]. 

621. ΤΡῃ. 1.459. ορίαινυχη [8 Ώ16 1 

ΠΕΡΟΙΤΤΙ: 6. Ε' ΘΌΡΗ. 

Α1. 1196. γενοίμαν ἵν᾿ ὑλᾶεν ἔπεστι 

ΒΕΌΙΠ46 

πόντου πρόβλημα τὰς ἱερὰς. ὅπως 

προσείποιμεν ᾿Αθήνας, {1 νΙάο πα 

4188 Ομ γα ΕΣ ἸΤ5] ἢ πτὴ ἀἸβρυίαντ 

Η δου μηδι5, 411 ΠΟΒΙΤΙΙ ΠῚ Θἰ18}} 

Ἰοσυτη ἰϑηοῖῖ. ΟἿ, οίαηι ΡὨΙ]οοῖ. 

ν. 995. οἱ νὰ. Ποῦτ. Αἄν. ἢ. 

Ρ. 2θὅ. 

290. οὔτις Ν. Τία ΕἾοΥ. Ξεα ἴῃ 

8118 ΤΠ8Π1 ΤΘΟΘΏΓΟΥΙ 
ας 

γράφεται οὔτοι σε. ΝΊΟΧ ᾿Αθηναίοις 

(51ς 8Ὁ 4118 τη: ΓΘΟΘΠ 1011) ΕἼΟΥ. 

᾿Αθηναίοις  οῃοί. ᾿Αθηναίης Ν. 

29]. ῥοῦς τε ῬῸ ὥστε ΑἸά. 

τηᾶγρ. Ὁ 

παρεκμελισμένον ΒΊσοί. Ατγαΐ. 
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Υγ Ν ,ὔ Ν ΄ " Ὁ “ 

ἔρρειν, τὸ χαίρειν μὴ μαθονθ᾽ ὅπου φρενῶν, 
» 7 , 7 ω» 

ἀναίματον βόσκημα δαιμόνων, σκιαᾶν. 
5.7 “-“ » ’ , 

οὐδ᾽ ἀντιφωνεῖς, ἀλλ᾽ ἀποπτύεις λόγους, 
5 Ν ἤ Ν Ζ 

ἐμοὶ τραφείς τε καὶ καθιερωμένος ; οϑῦ 

καὶ ζῶν με δαίσεις, οὐδὲ πρὸς βωμῷ σφαγείς" 

ὕμνον δ᾽ ἀκούσει τόνδε δέσμιον σέθεν. 
Ε Ν Ν Ν “ ᾽ ἈΝ 

αγε δὴ καὶ χορὸν αψωμεν, ἐπεὶ 
π Χ 

μουσὰαν στυγερᾶν 

ἀποφαίνεσθαι δεδόκηκεν 

στρ- 

900 
Ἂν Ν ϑ. ὦ 

λέξαι τε λάχη τὰ κατ᾽ ἀνθρώπους 
«ε 5 “ ᾿Α ε  Α 

ως ἐπινῶμῷᾷ στασις αἀμα. 

εὐθυδίκαιοι δ᾽ ἡδόμεθ᾽ εἶναι" 

902. μαθῶν θ᾽ ἈΟὉ. 

293, σκιὰν τοοίΒ Η οαΐίῃ. ΔΜῖυ5- 

σταν. σκιά Ἰἰῦν]. ΒΘη6. επαείζ. 

Ῥοβύ δαιμόνων 1πιοΥΡυηρῖ. Ηοο 

πηρτορας Ἡ ουτη. δίηθη Οἰδέέο»- 

βοϊιαίέογν ταϊουρυθίαιιιβ 901]. 1]. ν. 

949.. τοὔνεκ ἀναίμονές εἰσι, 564 Πος 

τἰτη 5 ἀτρτίσμη νἱἀθίτιτ. ῬΊῸ ἀναίμ- 

ατον ὅ6Π0]. ἐναίματον νἸἀΘία7 60Π- 

76οῖ558, αὖ ΘΧ δἰτοτὰ 6}118 ΘΧρ]]ο- 

αἴϊομθ ραϊθί 80. ἢ ἐναίματον, ἀντὶ 

τοῦ ζῶντά σε νεκρὸν ποιήσομεν. 

294. οὐδ ῥτὸ ἀλλ᾽ ΕἼοΥ. 

οθῦ. καθιστρωμένος ΑἸά. Ηῖϊς 

Ῥοπθ ποίδιη ᾿Π ΘΊΤΟΡ ΠΑ ΡΟ 

Ἡ ττη. 
9096. ἕῶν μ᾽ ἐδαίσεις Ν. βομο- 

σφαγεὶς οεοἄ. ἘΟ)}. οοντθοῖ. ἃ ΞΟ}. 

ΑΡΟΙ]Σηἷ5. ποιηθη πο ΨΘΥΒᾺΣ ῬΓϑο- 

βρυπῦ Τυτη. ϑιθριι. (δηί. 

907. δ᾽ οἵη. ἡ δηθί. ὕπνον ἀκούσῃ 

» 
αντ. 

ΕἸοτ. ὕμνων ἀκούσει τῶνδε δεσμίων 

ο0η]- ΒΙοτιηΐ. 

298. Ηο5 ἃπαρεββίοβ 6Χ 5ΞΠΌΡἃ 

οὐ Δη (5 ΤΌΡ πὰ οππὶ Θροᾶο οοη- 

5]51616 ῬΥΠ 5 σοη]θοῖς ΕΗ θυτηδη- 

Ππ5, Οα]5. ΘΙ ΘΠ Δ [ΟΠ 6 ΠῚ [ηΠἃ 

δα ν. 904. τθοθρι. Τπηρτοθαΐ πος 

Τ ΟΠ. Ρ. 91. 564 τ] Π10 115. ΠΟῊ 

411115. ΜΘΙ]ΘΥΙ ταῖο ἴδῃ} ἱπθρία 

δϑύ πιὸ σου θΙηοταίῃ 510 Πα ]ρΡ1ἃ. 

900. ὅ΄ο γθοίθ (πο ]{. δεδόκημεν 

ἘΊον. νηοί. Ν. ΑἸά4. ΒΡ. δεδόκ- 

ἯΚΕ νὰ]ρ:. 

901. ἀνθρόπους ἈΟὈ. 

902. ἁμὰ τοοία Οδπηΐί. Ρ. ἅμα 

10 τὶ. ἁμετέρα Δ ι5ρτ. 

303. εὐθυδίκαιοι τοοῖα Ἠήτη. 

εὐθυδίκαι νυν. εὐθυδίκα ἌΠ4  οδ᾽ 

ΡῬτὸ θ᾽ ῬῈπθ αβαιρομ. Ρ. Τ)οῖπάθ 

οἱδοίμεθ᾽ εἶναι Με. απο}. ΒΟΡ. 
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δ. ἈΝ ἈΝ 

τοὺς μὲν καθαρὰς 

καθαρῶς χεῖρας προνέμοντας 

90 

908 
ΕΣ » 9 «ε ΄σ “ 5 ’ τ 

οὔτις ἀφ ἡμῶν μῆνις ἐφέρπει 
Ἄ νι » »“σ“ ΄ 

ἀσινὴς δ᾽ αἰῶνα διοιχνεῖ. 
σ Φουα 7 σ στοῦ ε 7 

ὅστις δ᾽ ἀλιτῶν, ὥσπερ ὁδ᾽ ἁνήρ, ἐπῳὲὸ. 
΄“ , 

χεῖρας φονίας ἐπικρύπτει, 
Γ ΄σ ΄ 

μάρτυρες ὀρθαὶ τοῖσι θανοῦσιν 910 
, γ δ 

παραγίγνομεέναι, πτράκτορες αἵματος 

"τῷ τελέως ἐφά αὐτῳ τελέως ἐφανημεν. 
΄ σ“ 3. 5 ΄ 

μᾶτερ ἃ μ ἔτικτες, ὦ μᾶτερ 
7 

στρ. α. 

Νύξ, ἀλαοῖσι καὶ δεδορκόσιν ᾽ ρ 

τ᾽ οἷδ᾽ οἶμαι θεῖναι ΕἾοΥν. δ δ6ι. Ν. 

ἰδοίμεθ᾽ Ῥαν. οἱδοίμεσθ᾽ ΑἸᾺ. ἡδόμεσθ᾽ 

ἜΤ ατη. δίθρῃ. ἡδόμεθ᾽ (αηΐ. εὐθύ- 

δικοί θ᾽ ὡς ἴοτίθ 165. ραΐϊαὶ ΒΙοτηΐ. 

904. τοὺς μὲν καθαρὰς χεῖρας 

προσνέμοντας Ἰ1011, ΠΙΒῚ ατιοα προ- 

νέμοντας αῃεοί. Ν. Βισοῖ. Ρ. Ν. 

Θἴ18Π| καθαρᾷ ΠᾶΡεί. πρὸς νέμον- 

τας ΑἸά. ἔχοντας γ. 1. ἃΡ. ΤΎΤΗ. 

Οὐπὶ 51 ΠΡΊ ΠΑ ΘΠ. 56 Π511 Πθοθϑβᾶς- 

ΤΊΌΠ 6588 Ραίατοί Ηρα. ἔχοντα 

γὰρ Ῥοϑ1}, ΘΟΥΤΘΟΙΟΥ5 ΤΠ ΘΙ71ΟἹ 80. 

Τύχη. οΟΠ]οἴαγεθ τη8]6 ΟὈϑθοιίμ5. 

Μδε]ῖι5 Ηριτη. ἴῃ δαϊ΄. 

ἀοίηήο προνέμοντ᾽ ΠΟΠ]ΘΟἸ, Ξοα ρμοβί- 

δἃ ΤηΘ]Π1ΟΥ8 ΠΟΤΕΠῚ ΨΘΥΒΙΠΠῚ 415- 

{Ἰθαςτοηθ οχοοσιίαία (οἴ. Ξαρτᾶ ν. 

τὸν οἵ 

298.) τοὺς μὲν καθαρὰς καθαρῶς χεῖ- 

ρας προνέμοντας Ῥτερία] 1, αποα 1η 

τοχύπιη ΤΘΟΙΡΘΙΘ πῸη ΔΒ] ἰΑν]. 

Ὑταηβιτι5. δαΐθη ἃ Ρ] 0781} δα 51η- 

συ] γθτη Π1}1] ΟΠ ΘΠ 510 Π15 Πα οί. 

306. οὔτις ἐφέρπει μῆνις ἀφ᾽ 

ἡμῶν ῬοτΒ. Παῖαπ ἀιηον 1 οαπ58. 

δοα νι. 56:4]. ἀθ. νϑι5. ἀσοῆτη. 

Ρ. 81. ποί. 

908. ἀλιτὼν τοοία Αταΐ. ἀλιτῶν 

Ἠττη. ἀλιτρῶν νι]ρ. οἵ. ΠΤ) Θα61]1. 

δα ὅόρῇῃ. Ο. (. 864. Μοχ ἀνὴρ 

10τϊ. νἹ4. βυργ. 118. 

909. φονίους Ῥαγ. 

910. θανοῦσιν. ν αὐάπιηΐ ΒΊΟΥ. 

Ῥαγ. (ποῖ. ΑἸά. ΒΟΡ. 

511. κράκτορες ΡΥ. 

919. Νοχ ᾿᾽Ορέ. ἴῃ ΕἾοΥ. οδί 1 

ΤΠΔΥΡῚηΘ δα Ἰηϑΐα7 ΡΘΊ5ΟΠ:θ. 510 

Ἰηἴτᾶ. ἔτεκες ΑἸά. ΤΏΙ. 

514. ἀλαοῖσι Ῥᾶγ. οἱ 5ῖς Ῥδαννι5. 

νῸ]ο᾽. ἀλαοῖσιν. ἀλαοῖς ΕἸοτΥ. ἀλαοῖς 

καὶ δεδορκῶσιν εποῖ. ΜΟΧ ὃδε- 

δορκόσι νι]. 5.4 ν ἀἀάιηΐ ΕἾΟΥ. 

απο, Α14. ΒΡ. ἀλαοῖς δεδορκόσιν 
“- 

ἀοιηαθ λεὶ β' βθαιθηΐθ τόνδε γ᾽ 

ἀφαιρούμενος Ν. 



᾿ΑΙΣΧΥΛΟΥ 
΄, σ ,“,᾽ ε - Ν 53. ᾽ Ὑ 

ποινάν, κλῦθ. ὁ Λατοῦς γαρ ἰνις μ᾽ ἄτιμον 

τίθησι, 91 

4 ᾽ ΄ ΄ “ [χὰ 

τὸνδ ἀφαιρούμενος πτῶκα, ματρῷον αἀγνισμα 
,ὔ ,ὔ 

κύριον φονου. 
βονγχ Ν “ Ψ ,ὔ ΄ 

ἐπὶ δὲ τῷ τεθυμένῳ τόδε μέλος, 

παρακοπά, παραφορὰ φρενοδαλής. 

ὕμνος ἐξ ̓ Βρινύων, 
“- 5 , » Ἁ - 

δέσμιος φρενῶν, ἀφόρμικτος, αὐονα βροτοῖς. 830 
΄ Ν ΄ , 

τοῦτο γὰρ λάχος διανταία 
» , 

αντ. α. 

παν 0} , 5 ,»ν 2, 

μοῖρ᾽ ἐπέκλωσεν ἐμπέδως ἔχειν, 
΄ “΄“ » 7 ΄,ὕ ͵, 

θνατῶν τοισιν αυτουργίιαι ξυμπέσωσιν ματαιοι.ς- 

915. 1) ϑβαηΐ ποινὰν----τίθησι 1ι}- 

ΟἸαδινθ ἴΏ ΕἾου. δϑμθί. ποινὰν 

ΑΙα. ΒοΡ. ὅὅ.]. τὴ ὕοββ. Μβου. 

ποινᾶν νυ]. κλῦθ᾽ ἑλατοῦς ΑἸΑ. 

ὉΠ4Ὶ6 κλῦθι Λατοῦς τη. ΝΊΟΧ 

τίθησι να]ο. ν ἀἀάπηίΐ ατιο1{, Ραν. 

ΑἸά4. ΒΟΡ. 

9106. πτᾶκα ΝΜ ο(. ν.]. ἀρ. ϑίθρῃ. 

πτᾶκα ΕἾοΥ. πτάκα (τιο! [( ΑἸά. οοἄ. 

8Ρ. ΟΡ. πτῶκα ϑΟΡΉ. οἵ 5ῖς δ΄ίθρῃ. 

41] αἷΐ ““Μα1]ο πτῶκα, τι καὶ πτῶκας 

βαλέειν ἃ)ν. (4111τὴ.᾿ ΜΙῸΧ ματρώϊον 

να]ο. 9]. συνίζησις Ν. ματρῷον 

Αὐμπδ]άιι5. 

310. κυρίου Αὐταΐ. 

917. τῷ τότε θυμουμένῳ δ οιιθῖ. 

(015) Ν. 

τότε θυμένῳ ΕἾοΙ. 

317. μένος ΕἾογ. Ν. 

ΔἸΊοΤῸ ἸοοΟ μέλος. 

τῷ τεῳθυμένω ἈΟΡ. τῶ 

5604 1ὴ 

918. παράκοπα ΕΟ]. παραφ... 

ορὰ φρενοδαλίς ΝΙΘ(. ΟἸΠΙΠῸ 516 

ἢ 

ϑαάθιη. τηδηὰ, δ θ᾽ᾶδ ππᾶ [1ἰ- 

6; ἃ ἴῃ γύ086. παραῴ. [π Δ][6]Ὸ 

διιΐθτη ἰοοῸ 50 ΡΠ εϑὶ παρά- 

φρονα φρενόδαλης, οπὶ Δοοσθηΐα 

ἴῃ 5010 νο ἃ δηΐααο ΠΠὈτὰ- 

Το Θχριηοΐο, 56 Δ1}101 ΠΟ το- 

Βζαϊο. παράφρονα ἘἼοΥ. Ν. παρα- 

φοραὶ Ῥαϊ. φρενοδαλής ΕἾΟΥ. παρά- 

ᾧφρονα φρενοδαλὴς Ὀ15 ποῖ. φρεν- 

οδαὴς Ῥάγ. φρενοδαλὶς 'Γ ΠΤ. δ ΊΘΡΗ. 

ΚΘΟΘΗΤΠΟΥΘΒ. 

919. ᾿Ερινύων Μά. ΑἸά. Βοῦ. 

᾿Ἐριννύων 11). ΘίθρΗ. 

990. αὐονὰ 5ῖς ΜΙ εἀ. Οπο1{{ Ῥαν. 

ΑΙά. Βον. Ττη. αὔονα ΕἾοΥ. Υ 6. 

Ν. Ὀῖ5. αὔων βροτούς δίορῃ. (ὐδηΐ. 

δίδη]. 

392, ἐκπέδως ΑἸά. 

929. θνατῶν γροία (ἰδηΐ. θανά- 

τῶν ἸἸὈΤ]. αὐτουργίαις Δ οα. εποί. 

ποῖ, ΑἸά. Ποῦ. ΘΊΘΡΗ. αὐτουρ- 

γίαι 4]. ἴῃ ο55. ξυμπάσωσιν 
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΄σ [ἢ ΄ ΕΣ ᾽ “Ὁ ΄ ς ΄ Ξ Ν ᾽ 

τοῖς ομαρτεῖν, οᾧῴρ ἂν γᾶν ὑπέλθη θανὼν ὃ 
» ΒΩ » , 

οὐκ ἀγαν ἐλεύθερος. 
Ν “ , 

ἐπὶ δὲ τῷ τεθυμένῳ τὸδε μέλος, 295 
΄ὔ Ἂ 

παρακοπά, παραφορὰ φρενοδαλής, 
Ξ ΄, 
ὕμνος ἐξ ̓ Ερινύων, 

7 “ , ἈΝ ΄ 

δέσμιος φρενῶν, ἀφόρμικτος, αὐονὰ βροτοῖς. 
΄, ΄ὔ ει. 3 ’ὔ , 

γιγνομέναισι λαχὴ ταδ ἐφ ἁμὶν ἐκράνθη" στρ. β΄. 
9 ͵΄ πο , ΘΗ » κ ἀθανάτων δ᾽ ἀπέχειν χέρας, οὐδέ τις ἐστὶ 3530 

’ὔ 

ξυνδαίτωρ μετάκοινος. 

παλλεύκων δὲπέπλων ἄμμοιρος, ἄκληρος ἐτύχθην᾽ 

ΔΜΙρα. ξύμπας ὦσι [ἼοΥ. ξύμπασ 

ὦσιν ΑἸά. ξυμπάσωσεν ἘΠ). ξυμπέσ- 

ὡσιν (ὑδηΐ. ἔχειν θανάτων τοῖσιν αὐ- 

τουργίαις Ϊ σύμπας ὦσιν μάταιοι. πε- 

ρισσὰ β΄ (519) Ν. 

924. τούτοις ΘΧρ]οαί ὥὅ.Π0]. Α. 

τοῖσιν ΕἾοΥ. Ν. οἱ πὖ νιάθίαν Υ επθί. 

τοῖσδ᾽ ν6] τῷδ᾽ ο0η]. ΒΙομ. 564 

Π1}1] ΟΡ 5. νἹ4. βιρτα ν. 7. ΔΙοχ 

ὑπέλθοι ΕἾον. Ν. γεηοί. ἐπέλθῃ 

ΑἸά. 

924. ἄγαν γ᾽ Ν. 516 5ιρτᾶ ν. 

121. 

92. τῷ τε θυμουμένῳ Ν. ν]ἱά. 

Βιρτα ν. 9527. ᾽Ορέ. ργερῆσι ΕἸΟΥ. 

νἹα. βαργ. 319. 

920. μέλ ὅ16Ρἢ. παρακοπᾶ Α]ά. 

μέλος παράκοπα ΕἾΟΥ. 

920. παράφρονα Νῖοα. (Οιο|Γ. 

ΕΊοΥν. φρενόδαλης ΝΙ οά. φρενοδαλὴς 

ΕΊου. ΔΙ. ἤοΡ. φρενοδαὴς Ρδγ. 

φρενοδαλὶς (ἀπο. Τιμ. ϑΊΘΡΗ. 

νι. βαρτ. ν. 390, 

927. ὕμνοις Ῥατ. (πιο }{, Ἐρινύων 

Μοά. ΑἸὰ. ΒοΡ. Ἐριννύων Τ τ. 
ΊΘΡΗ. 

998, αὔονα ΕἸοτ. ποῖ. Ν. νι. 

501. 920, ἀφορμίκστος ΒΟΡ. 

929. ἐφαμῖν ΑἸΑ. ἐφ᾽ ἁμῖν 1101]. 

ἐφ᾽ ἁμὶν τοοίθ ῬοΟΥβοΠι5. τάδ᾽ ἐφ᾽ 

ἅμιν ἐκλώθη “ο0}]. Β]οτηΓ, 601]. 595. 

ΟΠ ΘΥΤῚ οὐϊδην ροββαπί Οὐ γ55. Π. 

604. παν, Οτεβί. 12. {τιὸ5 Ἰοθο5 

1π6Ἰσοᾶν 4]. δα ν. 5339ὅ. ΟἽοΥῖ 

ΠΟΙΉΘΗ ΡΥ ηρτ ΕἾοΥ. 

990. δ᾽ τη8]16 οὔ. ϑ'ομιαοίζ. 

Ηθῖτη. πᾶπ Πδθὸ ΡΥ ἀθη 1015 

ΟΡΡοπαμΐαν, να. Αηποί. χεῖρας 

ΕἸοΥ. οποί. Μίοχ ἐστὶν Ν. 

991. συνδαίτωρ Τατη. ΐθρ!. 

συνδάτωρ Μά. ΕἸοΥ. Ραν. Ν. ΑἸά. 

ΟΡ. τϑοῖβ ξυνδαίτωρ ῬΟΙ5. 

932, 35. 542, 5. νυ]ρ. ἄμοιρος. 

ψοΥβθ. Ρτοοι] 10. ΟΟΥΤΏΡΙΪ, 

Π)1η- 

ἄκληρος γνο] ἄμοιρος 

«πο ν6] τηθίγιμη ἀοςοι. 

ἀονῆο νο] 



28 

δωμάτων γὰρ εἱλόμαν 

ΑΙΣΧΎΥΛΟΥ 

» ΄, “ 47 

ἀνατροπας, ὅταν Αρῆης, 
Ν 3, ὔ -“. Ἧ 

τιθασὸς ὧν, φίλον ἐλῃ 
τ Α, , 53 , 

ἐπὶ τον, ὦ, διόμεναι 

990 

Ν ᾿ “ 

κρατερὸν οντὰ περ ὁμως 
΄“ Ἐ 15 “ ΄ 

μαυρουμεν Τύφ αιματος νεου. 
᾿ Αν , 

σπευδομένα δ᾽ ἀφελεῖντινατάσδεμερίμνας, ἀντ.β. 

᾿ηϑ! πὸ νἱἀθίαν. [Ι}ἃθ 1 

ΔΗ ΙΒ ΤΌΡΠ1ΟΙ5 ΡΙῸ 

Θ]οββθιηδίθ ΒΔ ΡΘΩ5 ΘΟΠ]οΙΐ Ζεὺς 

αἱματοσταγὲς 

γὰρ ἀξιόμισον πᾶν ἔθνος τόδε λέσχας. 

Ἡ δυτηάπηι παλλεύκων πέπλων δ᾽ 

ἀγέραστος, ἄμοιρος, ἄκληρος ἐτύχθην 

σΟΠ]1οἸζ,1η ΜΠ ΘΙ] Τὴ παλλ. δὲ πέπ. 

ἀπόμοιρος (Ροΐεταί 58] 161 ἀπόκλη- 

ρος ἄμοιρος, 1]π ΘηΪ) Παροί 

Ριηά. ν. 71. ᾳφυοᾶ 1ρ56 σομῃία} 1) 

ἄκληρος ἐτύχθην ΥΘΡΟΠΘΗ ΘΠ ΔΟΙῚ5 

Ἰηνγθοίιβ. ὙΘΙΘΟΥ διι6 1) τι ΥἹ] 

ΤΩΔΡΊΉ5 'Ρ86 ν θυ] ὙἹ ουἹτ. Εἰ 4 α1- 

θη (151 γθοίθ 8586 παρϑαΐ αυοά 

αἰοῖῦ 1116, ἘΌΙ ρ]ατα δα]θοίνὰ 6χΧ ἃ 

Ῥυϊναῖίνα ΘοΟΙηΡρΟΒιῖἃ 1χΐὰ ῬΟΠΔΠ- 

ἴπ|, ΟΡΟΥΐΘσΘ πὖ Π]]ὰ]ὴ αποα α 

Ῥυϊναίϊνα οαγθαί, 115 ΠΤ Ἰδοθαΐαχ,) 

ὩΪΠ1] τ 6 ]1ι|5. γἹαϊ απδΙη ἄμμοιρος 

404 6Χ 60η]. ΕἸ]Χη51611 δὰ Μά. 

1369. ἀθῃλαμ ἴῃ ἰθχίμμη ΤΘΟΘΡ]. 

999. δομάτων ΒΟΡ. 

394. ὅτ᾽ ἂν Μεαα. Βο)». 

3595. 5. τϑθοίθ (αβρ. πιθασὸς 

Μαεά. πιθασσὸς Ν. πίθασσος ἘἾΟΥ. 

πίθασος Ῥαγ. ΑἸά. δ΄οριι. τίθασος 

Οπο]1. Ταχη. ὅοα]. ἴῃ οβ8β. οἵ, 

Ῥοῦβ. ἴηὴ Δάνοϑιβ. Ρ. 160. τίθασσος 

ΒΟΡ. ν. 1. ἃρ. δίθρῃ. Μοχ φίλος 

Μεοά. ΤΊοιυ. Ραυ. Β0)}». οἵ 1ἴὰ φ0η]. 

ΊΘΡΙ. τιθασὸς ὃν Αὐγαί. 

990. ἐπιτόνως 'ΓΕγ. ὦ Ν. Εθοίο 

Ξ0Π0]. διὰ μέσου τὸ ὦ. ΝΊοΧ διαίνο- 

μαι Μρῃηθοί. 

9897. ὄντα περ Ἠριτῃ. 17)1π4. 

ὅμως Αὐπᾶ]4. ὄνθ᾽ ὁμοίως 11}}11, 

οοηΤὰ τηθίσιηη. ΜΟῸΟΧχ ἐφ᾽ ρῖῸ 

ὑφ᾽ ἜΠ0ι. Ῥα Ν. 6808. τῷ; 

αἵματος νέου οἵ 56Πη511 οἵ ΤηΘ ΤῸ 

οἴπαθηῖ. ΝΙΠΙΙ οδθι ΟΠ ΠΟ] ϑίε8 

ΘΧΡΙΙΟΔΙ1Ο διὰ τὸ νέον αἷμα τοῦ (τὸ 

Ἡ ε:τη.) νεωστὶ εἰργασμένου (εἰργασ- 

μένον Ἡ εγτη.) ΕΗ θυ" Πηιι5 μαυ- 

ροῦμεν νέον αἷμα ΘΟΙ]]ΟΙΪΐ, ᾿ἴἃ αὖ ΠΟΙ 

ἀθ οὐρά πουα, 568. 46 7μυθηϊ[ὶ 
Ἰη ΤΟΥ ΓΘοΐουβ δα ιῖγ6 θτη ρ6ῖ- 

ΒΘ]ΌΘΠἋο. Επε1θ ΘΧ δι] ηΐ, αἴο- 

ἴυτὴ 116 ]}Πραῖ. ποά νον] 4υ!άθη} 

ΒΡΘΟΙΘ ΠῚ Παροί, 5θα νυ]ρσαίδῃι ᾿Ἰοοὺ 

ΘΟΥΤΡίαη ἴῃ ἰθχίτι 5ϑυν ἀἅ]η 

αὐχὶ. ΑἸ μαυροῖ νιν, τι διόμεναι 

ΠΟΙ. 510 ΔΌΒΟ]αἰι5 ἢ 564 εἴς αα- 

ΒΠΌΡΠ. 

999. σπευδόμιαι Α]Ἰ4. σπεύδομαι 

Τυσῃ. ὅδίθρῃ. σπευδόμεναι νυ]ρ". 

Ἐροίθ σπευδομένα Βυγρο55. ΔΜ οηϊ- 

81.) Π 11} 115. ΨΘΥῚ ΠΟΥ] Δ 1 ἃ} 12]η}5- 
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“ ᾽ » ͵7ὔ 5 -“ “ » ’, 

θεῶν δ ἀτέλειαν ἐμαῖσι λιταῖς ἐπικραίνειν, 8340 

μηδ᾽ εἰς ἀγκρισιν ἐλθεῖν" 
΄ ΄ 3, ᾿ 

Ζεὺς δ᾽ αἱμοσταγὲς ἀξιόμισον ἔνθος τόδε λέσχας 
κὰ ᾽ 7, " 
ας ἀπηξιώσατο 

μάλα γὰρ οὖν ἁλομένα 

ἰϑῖο δὰ Επν. Μ 64.Ρ.192. ἀατηΠαίϑη) 

Ῥ6η6 {προίυν Β]οτηΐ. δὰ Αρ. ν. 16]. 

ΕἸΙΉ5]6 10 ἀβεθητῖπν 0 θη]. δὰ 

ϑορΡῃ. (ΕΔ. 60]. 1499. 41 1086 

σπεύδομεν αἵδ᾽ ΘΟΠ]1οΙ. ΜῸχ τᾶσδε 

Μρά. ον. ΡιῸ τινα διίθιη Ῥαι- 

1115. Δία ΒΟ. Ομ ππῃ 1π|ῦ61, φαοά 

ΤΟ ΟΘρΡου πη θαι ῃ ΑΥ αἰκοῖ, ομιιοίΖ. 

Τιη4. ὅ'8δα Π1Π1] τη! Πα τπη : τινα 

ΘΠ] πάντα τινα ναἰοί. Υἱά. γ 4]. Κ. 

δα ΗοΙ. νι]. 109. 20. αὶ οἰΐαί 

Παβία- Οἷα. 1: ν. [39.. 25, 

(1404. ὅϑ. εοα. Ἐομ.) οἰ τι5 

γε θὰ Θχβουρία ἤδθο 5πηΐ; τὸ τὶς 

πολλάκις οὐχ ἕνα δηλοῖ ἁπλῶς ἀλλὰ 

πάντας" ληφθὲν ἀντὶ τοῦ εἷς ἕκαστος. 

οὕτως παρὰ Σοφοκλεῖ λέγουσιν ὁ 

Χορὸς οἱ Σαλαμίνιοι (Α1]. ν. 345.) 

ὡς νῦν καιρός ΤΙΝῚ ποδοῖν κλοπὰν 

ἀρέσθαι. ἤγουν ἄρτι καιρὸς ἡμῖν 

φυγεῖν λάθρα. οὕτω κἀνταῦθα ἐκλε- 

λάθοιτό τις γάμου, ὃ ἐστιν, ἕκαστος 

τῶν μνηστήρων. ἄλλως γὰρ οὐδὲν 

λυσιτελὲς τῷ ᾿Οδυσσεῖ, εἴπερ τῶν 

τοσούτων εἷς τις δειλανδρήσειεν. 

ΤᾺ6πηι. δα Ἰλ. Ρ. Ρ. 1065. 12. ἔνθα 

τις ἄλκιμον ἦτορ ἔχων Τρώεσσι μαχ- 

έσθω. ταὐτόν ἐστι τῷ ἔνθα ἕκαστος 

ἀνδριζόμενος. οὐ δή που γὰρ τό τις 

περί τινος μόνου ἑνὸς εἴρηται. (ΟἿ. 

(181 4188 (τα τ ἃα Οά: 1. 208. 

ν. 1024. 25. 

941. ἄγκρισιν 5ῖς Μοά. (ὑδηί. οἱ 

ΤηΘΙ Τί] ἃ ίθρῃ. ἐς ἄκροισιν 

Απο][, ἐς ἔγκρισιν ΕἾον. Ν. ΒΟΡ. 

ἐπ᾿ ἄκροισιν ΑἸά. “τη. δίθρῃ. ἐπὶ 

κρίσιν Βισοί. Ῥ. ἐς ἄγρισιν δ᾽68]. ἴπ' 

γο85. ἐπ᾿ ἀπράκτοισιν Ῥοτί. Ἐδοίο 

δυΐθτη ῬΑαν 15 εἰς ΡΤῸ ἐς. 

942. Ζεῦ ΕἸον. 

γοποί. οἱ δῖς. Ν, 564 1ῃ πηᾶγρ'. οὐκ 

αἱματοσταγὲς 

ὀρθῶς. Ζεὺς γὰρ αἷματ. νι]... ϑοΥρ51 

δαΐθιη, ρα  1ΠΊ 6Χ ΜΠ ι6]]6 11 οιηθη- 

ἀδίοιιο, Ζεὺς δ᾽ αἱμοσταγές, ΡΥῸ 4110 

1116 Ἰηῇοθία ᾿5115 Ρατ Ιου] Ζεύς γ᾽ 

αἱμοσταγὲς ῬΟΞα]. ΘηΒιΠη ν᾽ θὰ 5 

1ῃ ΔηΠΟΐ. ΘΧΡ]Ιοίπτη. ΔΙ ΟΠ Πα Τὴ 

δαΐθιηῃ, πὶ νἀ ΑΡ ΘΒ. ἢ. Ὠ15 γΘΥΌῚΒ5 

Ευτῖαβ, ΠῸπ που θοίοτθϑ, αποά 

Ραΐαι ὅ'ὉΠ0]. βισηϊῆοαυ. ΜΟῸΧ τὸ 

δελέσχας ΑἸά. λέσχος ἈΟΡ. ἔθνος 

μὲν σχάσας ν.]. ἃρΡ. Τ ΠΤΠ. 

9495. ὡς Ν, ἃς ΑἸ]ά. ἀπεξιώσατο 

ΒΟΡ. 

944. 8548. μάλα---ἅταν. Ψυ]ρὸ 

ὮΙ νϑύβιιβ Ἰθραπία ρμοβί ἐπιφθόν- 

οις ποδός. 351. Βονοςδνιῖ ἴῃ ΒΘ θη 

Ἡαιπῖι5. Ν. 1ῃ τηᾶγο. οὐκ ὀρθὰ 

Παρϑί. μάλα μὲν οὖν Ῥογί. οὖν ΟἸη. 

ΠοΡ. 1) εἰπά48 ἀλλομένα ΔΝ ὁ. ἁλο- 

μένα ΕἾοΥ. εἴ 51. Η ογτη. τϑοίθ. 1)6 

[ουτηδ να. υίαταϊ. δα (ΒΠ4..1510. 

δα. τηΐη. ἁλωμένα ἈοΡ. ἁλλομένα 

ΤΉ Π161||. ὀλομένα ς0η]. [8 0ΠΠ}. 
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ἀνέκαθεν βαρυπεσὴ 

ἈΤΣΚΧΎΛΟΥ 

54 
’ὔ Ν Ε] ΄ὔ 

καταφέρω ποδὸς ἀκμάν, 

σφαλερά [περ] τανυδρόμοις 

κῶλα δύσφορον ἄταν. 
» ᾽ ΄“ ῳωΘ ᾽ ΄ 

δόξαι τ᾽ ἀνδρῶν καὶ μάλ᾽ ὑπ᾽ αἰθέρι σεμναί, στρ.γ . 
, Ν ΄“ 7 ΕΣ 

τακομεναι κατὰ γᾶν μινύθουσιν ἄτιμοι 900 
« Υ͂ Ε ' ΄ » “ 3 

αμετεραις ἐφόδοις μελανείμοσιν, ορχήησμοις τ 

ἐπιφθόνοις ποδός. 
» 53 7 Φ 7 , 

πίπτων δ᾽ οὐκ οἶδεν τόδ᾽ ὑπ᾽ ἄφρονι λύμᾳ. ἀντ.γ. 
ἘΞ ΑΝ, ΄ὕ 3 δ ΄, , ᾿ 

τοῖον ἐπὶ κνέφας ἀνδρὶ μύσος πεπόταται 
’ὔ 3 Ν ΄- 

καὶ δνοφερᾶν τιν᾽ ἀχλὺν κατὰ δώματος αὐδᾶται 
» » 

πολύστονος φατις. 

94. ἀνέκαθεν σοΥγ. ῬΘαΥΒΟΏΤΙ5, 

γ 15 ῬΏνγ πο! (Ρ. 270. οα. 1,ο- 

Ῥ6.Κ.) αεἰϊαῖ 5: εὖ 8ῖς δι. 

ἄγκαθεν νυ]ρ. 

947. τὰν ὑδρόμοις Α]ά. σφαλερὰ 

γὰρ τανυδρόμοις 60}]. ΗΠ ΘΥτη. ΝΟΥ 15 

σφαλερὰ-κῶλα ῬΘΥ 

ΜαΙπὴ 

τανυδρόμοις, τι Βο.]τοοῖ τανυδρόμοις 

ῬΆΓΘΠ 651} 

Β1ΠῊ 0 Γ15. σφαλερά περ 

ΘΟΏΒὙΠΟΙΟΠΘ ΠΟΙ Ἰββδτηδ(οῖ ΜΠ πιερυ. 

ΞΌΡ}. Απι. 779. ΒΙοτηῖ. Ρ...999.) 

δοσιιϑαΐνιι) γοοδί. 

949. δέξαι δ' Μεα. 

Μϑοά. ἀνδρῶ ΑἸὰ. 

αὖ δρῶν 

960. ἘΡΠ (581. βδά. 1η.) 

ΕἸοΥ. τ᾽ απο]. ΑἸά. 

μηνύθουσιν Ν. 

9561]. Βροεῖθ Τ)Ῥ;μιᾶ. ἁμετέραις. 

ἐφόδους ΑἸά. 

ἐπιφθόνοις τοοῖο Η φαίη. ἐπιφόνοις 

ἀκόμεναι 

μελανοίμοσιν ΑἸά. 

ΤΥ], 51 ατοα ἐπὶ φόνοις ΒΟ)». 

ὀρχηθμοῖς ἐπιφόροις ΒΊροί. Ρ. “ ὁρ- 

χησμὸς ΟΝ ὀρχισμὸς ΤεοίΠ ΘΕΞΞΘ 

ἀοοοί Βουρίοσαβ δα ΑἸοΙρΡγν. 1. 22. 

Ῥ. 88. Οἵ, Του]. δα ΟἸΠαν. 564 

νἹα. ἡ 8]οἷκ. ὅ6 80]. ἴῃ Ν. Τ'. Ρ. 219. 

θιηομε. γιά. Βα}. δα ΟΠοΘρη. 

11. ποι. ππ 

322, πίπτον ΑἸᾺ. οἶδεν ΑἸ4. Εοῦ. 

οἶδε νι]. λῦμα ΑἸά. ΓΗ. λύσσᾳ 

Βιροί. λύσᾳ Ρ. 

359. τοῖον ἐπὶ 515 τοοίθ Η θὰ1}}. 

τοῖον γὰρ ἐπὶ 1071]. μῖσος ΑἸά. 

μῦσος ΒΟΡ. Τιτη. ϑίθρη. ἐπιπό- 

ταται ΒΟΌ. 

964. κεδνοφερὰὼν ἘΟΡ. 

ΑἸᾺ. καταδύματος ἈΟΡ). δνοφερά τις 

ἀχλὺς Αἰταί. οἱ 5ὶς ἰ[Ὀγίαββθ 

ΞῸΠ0]. Τ)εῖμθ. πολύστομος (ΟΠ]. 

Μά βρν. 

ἀχλὴν 
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,ὔ ἤν: ᾽ ,ὔ κ ἧς, 7, “ 
μένει γάρ᾽ εὐμήχανοι δὲ καὶ τέλειοι, κακῶν τε 

͵, , 

μνάμονες σεμναί, στρ. ὃ. 856 
- “ ΄- 

καὶ δυσπαρήγοροι βροτοῖς, 
4 3 Ἄς ἰ νβ ΄ὔ 

ἀτιμ᾽ ἀτίετα διόμεναι 
᾽ὔ ΄- ΄- ,7ὔ 

λάχη θεῶν διχοστατοῦντ᾽ ἀναλίῳ λάπᾳ, 
7 ἕ 

Ἅ ΄ Ν ’, 

δυσοδοπαίπαλα δερκομένοισι καὶ δυσομμάτοις 

ὁμῶς. 
3 Φ ᾽ “ 7, “ 

τίς οὖν τάδ᾽ οὐχ ἄζεταί τε καὶ δέδοικεν βροτῶν, 
, 

ἄντ. ὃ. ἐμοῦ κλύων θεσμὸν 860 
᾿ 7ὔ “ 

τὸν μοιρόκραντον ἐκ θεῶν 

δοθέντα τέλεον ; ἔπι δέ μοι 
» δ 7 »5Ὸ9᾽ ᾽ ΄“- 

ἘΞ γέρας παλαιόν, οὐδ᾽ ἀτιμίας κυρῶ, 

3) 5 

9. μένει δ᾽ ἄρ᾽ οοη]. Ρ. 

μέλει Τοῦτ. 601]. ϑ6ρί. 6. ΤῊ. ν. 

287. τε ριὸ δὲ Μίυβρυ. ὙΥ αἰκοί. 

τη816 δὲ ἀε]οεῖ Ῥ. τλήμονες ῬΑΥ. 

μνήμονές τε σεμναὶ ΕἾοΥ. δ᾽ Θῃθί. 

ΤΟΟΥΊΒΤΉ ΤΠ ΤΟΒΓ1Π]. 

966. δυσπαράγωγοι Ν. 

907. ἀτίετον ΕἸοΥ. ἡ εποί. Ν. οἱ 

᾿ΤΩΘΙΠΙΟΤ ΙΓ ἃ Θίθρἢ. ἀτίεται Ν Θά. 

Οπ61{ αν. ΑἸ4. ΒΡ. Τ στ. Βίθρῃ. 

ἄτιτα Ῥ. 564 ἀτίετα τοοίθ (ὐδηΐ. 

διόμεθα Μίυϑρτ. 

968, διχοστατοῦτ᾽ πο]. διχο- 

στατού τ᾽ ΑἸά. διχοστατοῦ τ᾽ ἘἈΟΡ. 

ἀναλίῳ τοοίο 1)1π4. λάμπᾳ γ. 1. Δ. 

ΘΊΘΡἢ. οἵ 516 Ὑϑοθῃ!ο 5. λάμπαι 

Μεά. Ῥαι. Ν. ΑἸά. Βο. λαμπαὶ 

ΕἸοΥ. λάμψαι ΤΌΤ. Βίορἢ. λάμπᾳνο] 

λάμψει 398]. ἴῃ ὕο55. λάπᾳ δΔαΐθΙη 

τϑοΐθ ὙΥΊΘΒΘΙοΥτι8, αι ῬΤΟΡΥΙΆΤΩ 

6556. ἢυ]115. ΨΘΤΌΙ [ὈΓΠδτὴ ἀοοθί 

Τιη4. δα δίθρῃ. ΤΊ65. 5. ν. 90]]. 

ἩΘΒΥΟΠ ρ]οθθα λάπτης, Ὁ] 

λάπη τοϑ πη πη νἱαϊῦ ΘΟρΡΙηρ. 

ἘΧρΙ]οαΐ διιίθιη Η 685. βόρβορον, 

ὕλην, “που ῬΟϑίθυπι5. γθοῖθ 1 

ἰλὺν τηπταΐιτη οϑί. ΜΙοχ δυσοπαί- 

παλα ἔἼον. ἡ οποί. Ν. Πο}». δυσόδῳ 

παίπαλα ΑἸά. 

969. δερχομένοισι ΑἸά. καὶ δερκ. 

--ὁμῶς 91]. ἴαμβος Ν. 

960. οὐ χάζεται ΕἾοΥ. (ΟΕ. 

ΕΟ. οὐχάζεται Ν. δέδοικεν Η οττη. 

δέδοικε γι]. θεσμῶν Ῥᾶγ. 

οἱ 
961. μυρόκραντον (510) ἘΊΟΥ. 

μοιρίκραντον ἀπε], ΑἸά. μοιρόκρα- 

τον ΒΟ. ἐκθεῶν (πο ], 

962. ἔπι 6 ὅ'6}0]. τϑθοίθ Π)1πά. 

ἔστι ΤΟΙ. ἐπὶ 1011. ἐνὶ δέ μοι 

601]. Αὐγϑί. 

9609. Τα Πῖηο Θχοι ἀθυιηΐ 50]- 

1αεθ. πάλαι παλαιὸν 601η]. 1656]. 
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7 « μ᾽ "Ἂ » ΒΩ Ν ’ 

καίπερ ὑπὸ χθόνα τάξιν ἔχουσα καὶ δυσάλιον 

κνέφας. 

ἌΘ'. πρόσωθεν ἐξήκουσα κληδόνος βοὴν 90 

ἀπὸ Σκαμάνδρου, γῆν καταφθατουμένη, 
Ὰὰ “}»}7ὔ ΄ 27 νΝ, Ν ,ὔ 

ἣν δὴτ Αχαιῶν ἀκτορές τε καὶ πρόμοι;, 

τῶν αἰχμαλώτων χρημάτων λάχος μέγα, 
ΕΣ » 7 5» ᾿ ω » ͵7ὔ 

ενειμὰαν αὐυτοήτρεμνον ἐφ Τὸ πᾶν ἐμοις. 

ἐξαίρετον δώρημα Θησέως τόκοις" 970 

ἔνθεν διώκουσ᾽ ἦλθον ἀτρυτον πόδα, 
΄ 5᾽΄ ΄ ΄ ᾿ 

πτερῶν ἄτερ ῥοιβδοῦσα κόλπον αἰγίδος, 
᾿ς 3 ΄ , 3 Ψ, 3. τἂν 

πώλοις ἀκμαίοις τόνδ᾽ ἐπιζεύξασ᾽ ὄχον. 
΄“ Ὁ νος ΄σ ΄ ᾽ ,ὔ 

καὶ νῦν ὃ ὁρῶσα τηνδ᾽ ὁμιλίαν χθονὸς, 

ταρβῶ μὲν οὐδέν, θαῦμα δ᾽ ὄμμασιν πάρα, 878 
Ἷ 3 ΌΣ ᾽΄-: -“ » ΩΝ . 

τίνες ποτ΄ ἐστέ πᾶσι δ᾽ ἐς κοινὸν λέγω, 
ψ ἌΠῊΝ ἈΝ ΨΦῸΘῸἋ ΄, 7, ς 

βρέτας τε τοὐμὸν τῷδ ἐφημένῳ ξένῳ 

παλαιόν ἐστιν Ἡ ΟΥ̓]. κυρῶ γὰρ Ν. 

κύρω τ. 4. οἵ, δα ΑἹ. 907. 

αποα τϑοϊρΙ ΘΠ ΠΤ, Π151 λάπᾳ ῬΙῸ 

λάμπᾳ ἴῃ 5.ΤΌΡΏΪΘΟ τθοῖθ τϑϑθππ| 

ὙΝΊΘΒ6]6υ. νἱα, ΒΈΌΡΤΑ. 

964. τάξιν γ᾽ ἔχουσα. 9]. ἴαμβος 

Ν. οἱ 51. ΕἸου. ϑηθί. ΑΡγθβοῃ. 

δυσήλιον ν]ρ΄. 

966. κληδόνος τοοία ΑἸ. κληδό- 

νος γαἷσ. Μ4]6 νυ]ρὸ σοϊητϊηᾶ ροβῖ 

βοὴν Ροπππΐ ααρά ροβί Σκαμάνδρου 

απ ΝΥ ακοί. ροῃθηάιϊηι ογαΐ. 

906. τὴν καταφθατουμένην ντ]ρ’. 

αυοὰ ΒΟ. ΠῚ Θυταί]5 καταφατου- 

μένην ΟΟΥΥΙΟΊζ. τὴν δ᾽ ἑκὰς φθανου- 

μένην Ῥ, Ἐρδοίθ γῆν καταφθατουμένη 

Βρῃι1]. δι δη]. ν14, δηηοί. 

970. τέκνοις ΕἾοΙ. Ν. 

γοπηθί. 

972. Αἢ ῥοιζοῦσα οχ ν. 592 ἢ 

Ἡ 6βυοῆ. ῥοιζεῖ. διώκει. ὁρμᾷ. τρέχει. 

να. 101 ποίτ. Τάθιη οιβδεῖ. ῥοιζεῖ. 

διώκει. ῥοφεῖ. ΒΊΙΟΜῈ. ῥοιδοῦσα 

πο], ΑἸὰ. ἄτερ τ᾽ οἰδοῦσα δςοπ]. Ῥ. 

279. κώλοις 00Π]. Ν᾽ αἰκοί, το- 

οορὶῦ Ἡφιτη. βθὰ πὰ]]ὰ τηαίδηαὶ 

οδαδα. να. Η βαῖῃ. ἴῃ δπποί. ΜῸΧ 

ἐπιζεύξασ ΑἸά. 

974. καὶ νῦν δ᾽ 515 ΠΌΤ]. καινὴν 

6Χ ΟδηΓΘΙῚ ΘΠ] ΘΠ ΔΙΠΟΠ6 Πν χϑυιηΐ 

ΕἸ655. ϑδομαθίζ. Η ϑυτῃ. ΠὨ1πη4. θὰ 
Ὠ1Π81] τησταπά μη. νἱᾶ. βιριὰ δα 

γν. 0ὅ. Μοχ τῆσδ᾽ Ραν. 

977. στένω ῬῸ ξένῳ ΕἾοΤ. Ν. 

στένῳ δ᾽ οῃθί. 

’, 

τέχνοις 



ΕΥὙΥΜΕΝΙΔΕΣ. 43 
ε ΄- . «ε« » » . ὗ -“ Ἅ 

ὑμᾶς δ᾽ ὁμοίας οὐδενὶ σπαρτῶν γένει. 
Ὁ... .,3 “-“ Ἂ “- ε “ὦ 

οὔτ᾿ ἐν θεαῖσι πρὸς θεῶν ὁρωμένας, 
» 3 3 7, » κ ΄, 

οὔτ᾽ οὖν βροτείοις ἐμφερεῖς μορφώμασιν---- 380 
9 ΒΕ », ἣ ἥ -“ 

λέγειν δ᾽ ἄμομφον ὄντα τοὺς πέλας κακῶς 
» 

΄ 7 »Ὸ » ΄“ 7 

πρόσω δικαίων, ἡδ᾽ ἀποστατεῖ θέμις. 

χο. 
7 ᾿: ΄ ’ Ν ΄ 

πεύσει τὰ πάντα ξυντόμως, Διὸς ΚΟρῆη. 
« ΄ » Ν ᾽ ΄σ 

ἡμεις γάρ ἐσμεν Νυκτὸς αἰανῆς τέκνα" 

᾿Αραὶ δ᾽ ἐν οἴκοις γῆς 

978. ὁμοίως ΕἾον. Ν᾽ επεδῖ. ὑμῖν 

θ᾽ ὁμοίαις Βιροῖ. Ῥ. αὖ 501116θὕ οοη- 

βίσποοπῖ5 ΟΠ που] ἃ5. ἰοΟ]]Θγθίαγ. 

Ηος διΐθτῃ τη8]6 (δοπιιη 6558 40- 

οθὲ ν}ὶ ἐμφερεῖς ν. 412. ΕὙιδῖτα 

ὙΥ 811. 46 Θοῃβί τ ΟἸΟ115 481 νο- 

δῦ Ὠγαΐα!]01η6 ρτονοοδΐ δὰ [0 Ό60Κ. 

δα ϑορῃ. 41]. Ρ. 391. Εγβαταϊ. δὰ 

Απί. 89. Ἰοσογιπη θη 46 4]- 

5 101 ἀϑὶίαν ἀἰγοιβὰ δϑί τα. 

ΟἸηΠΐΠΟ ΤΘ} 8161 ΘΧΡΘαΙΘΠἀδτη 

6ΘΗΒ60 : ΠΕΙΏΡΘ τπι| βρέτας τε ΠΟῚ 

Δ 564 65 ὑμᾶς θ᾽ ὁμοίας κ.τ.λ. 

γϑίθγαϊςιγ, 8564 'ρ5.}} ΒΘΟΠΔΙΙΓ 

πᾶσι, αἰΐθτα ΟΥ̓ΔΊΙΟΠ15 ΡῬᾶτίθ 51ρ0- 

ΡΙΘσθα : Ρϑυηθ ἃς 51 αἰχιββοῖ 

Ροβία, πᾶσι λέγω, τοῖς τε ἄλλοις, 

βρέτας τε τοὐμὸν τῷδ᾽ ἐφημένῳ ξένῳ. 

ΘΙΤΉΠ]ΠΘη ΘΟΠΒΙΓ ΠΟΙ ΙΟΠΘΙ γἹάΘΙΘ 

εϑί ἂρυὰ ἤἄλβοῃ. ϑΌρρι!. 48Ι. 

ρα. Τιιπά. Ριμά. 15ίμτῃ, τν. 19. 

οα. 155. οὔ]5. ἸΟΟΙ νϑ 8 ΠῚ 18- 

(ἰομϑῖὴ βθηϑι Βωάριηϊη. [,6οἴ. 

Ηομιοτῖο. 5ρ66. 2. 1Τ)οἰη46 ὑμᾶς δ᾽ 

ῬιῸ ὑμᾶς θ᾽ Ἰεροημάθτη ΔΙΘΙΓΟΥ: 

Ρδυρὶῦ θα ΜΙ Ίηθυγα δα ΕἸ185 

ΘΟ νοΥβα ἈΒΡΘΥΠΙ5. 645 ΔΙ]]Ο06 01, 568 

“ ΄ 
ὕπαι κεκλημεθα. 986 

ΒΕ 1ΓΟ ΤΘΡΥΙΠΊΘΠ5. 5656. ΟΥ̓Δ ΟΠ ΘΠ 

ΡΘΙ ἈΡΟΒΙΟΡΕ51η οἰδπα]ΐ, 4166 Π8 56. 

λέγειν δ᾽ ἄμομφον ὄντα κ. τ.λ. 

979. ὁρωμένας Υθϑοῖθ [ΔΗ]. ὁρώ- 

μέναις 1101. 

980. ἐν γὕῖο οὖν Α]4. Τιμη. 

μορφώμασιν Ῥαγ. Ν. ΑἸά. ἴῃ τ6]1- 

41|5 μορφώμασι. νἱά. ΒΌΡΤ. ν. 198. 

981. ἄμομφον ον. οἱ 5ἰς 

Ε]Π15]. δὰ Μαά. ν. 80. ποῖ. πι8]6 

ἄμορφον νυῖσο. δ᾽ ἀ6]6ῃΐ ΑἸά. ΌΤΙ. 

Μοχ τοῦ πέλας ΕἾοΥ. τὸν πέλας 

Βιροί. Ρ. 

θ89. ἥδ᾽ Ν. ἠδ᾽ ΑἸα. Τ ππι. 

ϑ0α]. ἴηὴ 0οβ5β. [ὴ6 ἠδὲ δρυᾶ 

᾿ΓΥΑΡΊΟΟΒ να. Ῥοιβ. δά Ηϑο. 8528. 

984, ἐσμὲν Ν. ἐς μὲν ΑἸ4. 1)6- 

ἴη46 αἰανῇ Μαα. οὐ ρΡ]υΣ ΠΗ] 110]. 

ἐανῆς Ν εποῖ. αἱ εἰνῆ ΑἸᾺ. 564 αἰανῆς 

Βαρθθηΐ ΕἸον. Ν. Ταχῃ. Τ᾽ ΖοίΖοβ 

Δα Τιγοορην. 72. Επιάοοῖα ΝΊΟΪΑΓ. 

Ρ. 161. ΟΥ. ΤοῦθοκΚ. δὰ Α1. 672. 

ὉΙ δἰΐδιη νἱὰ. Π)1πη4. 

985. ᾿Αραὶ δ᾽ ΕἼοΥ. οὐ 5ῖς Οδητ. 

Ῥραυβ. ᾿Αρὰ Το] 1411. ἐνοίκοις ΑἸΑ. 

Μοχ ὑπαικεκλήμεθα Ν. ΑἸ]ά. ὑπε- 



ΜΙ ΣΧΎΛΟΥ 

» Ν 9 2 ἌΡ ΑΝ ,, 

γένος μὲν οἶδα, κληδονας τ᾽ ἐπωνύμους. 
᾽’ὔ Ἂ, Ν .Ἶ 5 ἈΝ 7 ΄’ὔ 

τιμάς γε μὲν δὴ τὰς ἐμᾶς πεύσει τάχα. 
3, “-“ ΄ 

μάθοιμ᾽ ἂν, εἰ λέγοι τις ἐμφανῆ λογον. 
- ἰ Ψ 

βροτοκτονοῦντας ἐκ δόμων ἐλαύνομεν. 
τ ΄“- ,ὕ σι ᾿ »ἤ) “ φ ΄“ ὦ 290 

καὶ τῷ κτανοντι ποῦ τὸ τέρμα τῆς φυγῆς: 
σ Ν Ψ “ ’ 

ὅπου τὸ χαίρειν μηδαμοῦ νομίζεται. 
[5 Ἂ "ᾷ ΑΘ. 5 “ ΄ 
ἢ καὶ τοιαύτας τῷδ᾽ ἐπιρροιζεῖς φυγάς ; 

ἣν ἊΣ Ν Ψ 

φονεὺς γὰρ εἶναι μητρὸς ἠξιώσατο. 
27 5 7ὔ 5, ᾽ν Ψ 

ἄλλης ἀναγκὴς; ἢ τινος τρέῶν κοτον : 
“ Ν ΄- ᾽,ὔ ἐπὶ ΄ 

σου γὰρ τοσοῦτο ΚΕΡΤΡΟν». ως μητροκτονειν ὶ 995 

-“ ᾿' ο ’ ΄ 

ΑΘ. δυοῖν παρόντοιν, ἥμισυς λόγος πάρα. 

κεκλήμεθα ἴλο0. ὕλαι κεκλήμεθα 

Τύχη. 564 ὕπαι κεκλήμεθα τϑοῖθ 

ΊΘΡΗἢ. 

986. κληδόνας τοῆηχιὶ ῬΟΙ5. 

κλῃδόνας νυ]. αὐ Βαρτὰ 597. κλύ- 

δονας ΑἸΑ. 

988. ἐκφανῆ ΔΙά. Ταμη. 

990. τοῦτο [101]. ποῦ τὸ 6ο1- 

τοχουαηΐ ΑΥΠΔ]4.  γυν{. ΜΙῸΧ 

σφαγῆς ἸΙΌΥῚ Θτη68, 4πΟΩ, Μῖτ5- 

ΘΎΆΝΙΟ Θἰϊάτη ΡΤΟθΠΐΘ, [18 ΘΟΥΤΟΧ- 

αὐπιηῦ Ρ. δίδη]. ᾿ΓΎΥ  Ὠ. 

991. μὴ δαμοῦ ΑἸά. 

992. ἢ τοοίβ Ἡ ϑιη. οἱ βῖς ΑἸά. 

ΠΡ. ἡ 51π6 δοοθηΐι Τα. ίθρῃ. 

ἢ δίαη!. ΟἸαβθρ. Μοχ ἐπιρροιζεῖ 

νι]ρ. ἐπιρροίζει Νοα. ἐπιρροιζεῖν 

ἘΠΟΥ ΤἾΝ: 

ἐπιρροιζεῖς τθοῖα Ῥ. 568]. ἴῃ ΒΒ. 

Ἠδηη. 

994. ἤ τινος Ἐ]ον. Ν. ΕΠ 51. 

Βοίμῖα5. πὶ οα. 1. 411 οοττοχὶΐ 

ἐπιρροίζη Βρη1]. 568 

ἀλλ᾽ ὅρκον οὐ δέξαιτ᾽ ἄν, οὐ δοῦναι θέλοι. 

ἄλλαις ἀνάγκαις, ἤ τινος τρέων κότον ; 

οὐ τροῖθ ο]θοῖο, Ὡ81η ΠΪ5. νϑ 15 

ῬΙΟαΐ να]ρὸ Ἰοριιηα1, Π111]π|5 1π 68 

ΒΘΏΒΙΙ5: ΥἹΧ ΘΗΪΠ) ἀνάγκης κότον 

τρεων Υθοῖθ ΔἸΧΘΥῚΒ ΡΥῸ πιδοθϑϑιαξο 

οοηιρενίδιιδ, χινοιϊ Θιηι ο,(αἰ5 ἀτιο- 

ἑογθηὶ παθογοί οι) γα, ηϊδὶ 

»εγρείγαϑ8οΐ, θὲ νογϑηάα 68586ὲ, αἴ 

ΘΧΡΙΙοανιΐ ΘοηποθίζΌ θᾶ ἄλλης 

ἀνάγκης ΥΘΙΙΠΘΙ Ροίοδβί, οὔσης 86. 

Βα α]ο. 

990. “παρόντων  ϑηοί. Ν. λόγου 

Με. ΑΙὰ. Τιτη. Μίπιβ τϑοίθ, 

ΠΘΟῸΒ ΘΗ 880 δα 0581) οδιι8ε6 

ΔΟΙΟΠΘΙη βρθοίδηϊ. νἱᾶ. δηποί. 

ΘΟΥΡΒΘΙῚΠῚ περ ὄντοιν, 4 ΤΌΤῚ ΘΏΪΠῚ 

ν᾽ ἀθύτ' γϑυθι) ΘΟάΘΙ ψ ΘΙ. 516 

ΤΘρϑα 1}. 

997. οὐ δέξαι ἄν, εἰ δοῦναι θέλει 

Μυϑρυ. 41 Ἰἄθιη σομπ]θοθιαΐ ὃν 

δοῦναι θέλω, οἱ ποίαί “ὅρκον διδόναι 

Παθοῦ Τ)οιμοβίῃ. Ρ. ὅ20,᾽ νου 



ΕΥ̓ΜΕΝΙΔΈΕΣ. 

ΑΘ. 

θυ. 

ΑΘ. 

ΒΥ. 

ΑΘ. 

ΒΥ. 

1): 

λέξας δὲ χώραν καὶ γένος καὶ ξυμφορὰς 

Ω Ἀ Ν » ἣ ΄ 2 

ὅρκοις τὰ μὴ δίκαια μὴ νικᾶν λέγω. 

4 

κλύειν δικαίως μᾶλλον ἢ πρᾶξαι θέλεις. 

πῶς δή; δίδαξον" τῶν σοφῶν γὰρ οὐ ἵᾧ πένει. 

400 
» ἣν Ξ ᾽ Ξ ᾿ 

ἀλλ᾽ ἐξέλεγχε, κρῖνε δ᾽ εὐθεῖαν δίκην. 
3. 3. ἡ Τ5 κ 7, 3. ΕΝ; ΄ὕ 
ἢ κἀπ᾽ ἐμοὶ τρέποιτ᾽ ἂν αἰτίας τέλος : 

΄- 3 3, ΄,ὕ » 3 ,ὔ ᾽ 

πῶς δ᾽ οὔ; σέβουσαί γ᾽ ἀξίαν σ᾽ ἐπ᾽ ἀξίων. 
Ν «Ψ “ 43 ».9 » ,ὔ 

τί πρὸς τάδ᾽ εἰπεῖν, ὦ ξέν᾽, ἐν μέρει θέλεις ; 

408 
Ν “Α͂ ΕΣ ,ὔ 7 » ΄σ ,ὔ Ξ 

τὰς σᾶς, ἔπειτα τὸνδ ἀμυναθοῦ ψόγον 

ααΐθιη, σὲ 7μγαριθηἐμηι ηλίηηι6 

γϑοϊριοη αμην ὁ5έ, οἐϊαηιδὶ «ἰαγε 

νοἰϊέ. οὐ θέλοι τροοίθ 

ΒΟμαθίΖ. χαρά 1(ἃ Ἰηΐ6]Π0Ὸ αἱ 

θέλοι Θαιάθιη απ) δέξαιτο ο0η- 

ΟΥ̓ ΑΤΡΣ 
108. πείθοι ἄν, εἰ πείθοι᾽, ἀπειθοίης 

δ᾽ ἴσως. ὅορῃ. Ο. Τ. 997. ἤδοιο μέν, 

πῶς δ᾽ οὐκ ἄν, ἀσχάλλοις δ᾽ ἴσως. 

Ὁ] οἵ, Βτυαηοῖς. Ὑυϊραίαν οὐ δοῦ- 

ναι θέλει. εἰ δοῦναι θέλεις Ν΄ οϑ5. 

εἰ δοῦναι θέλῃς “01]. ὅδ΄΄4}]. 4ποα 

τϑοίτα5 οἤδσι ΗΠ ϑυτη. εἰ δοῦναι θέλ- 

οἰς ΒΟΙΡΘΠο, 564 ἢὰς ααϊἄθιη 

τη 8 ]0Π}6 ΠΟΤῚ ΟΡα5. νἱά. δηηοί. 

998, δικαίους ΝΜ ο(. 566 ὠ Ξιρτα- 

Βουρία. ὅδ᾽. απο], Α1α. ΤΊ. 

999. πένῃ Ἰ1Ὀτ], 1151 φιοα πέλῃ 

εἰ 

ΕἼΟΥ. πέλη επί. πέλῃ (516) Ν. 

Αἰηὰθ πος ϑαυϊάθιῃ νϑυῖ5 ραΐο : 

δοῦναι 

5: ΣΟ ΙΟΠΘτὴ 566 8011}. 

(ὈΤἸΒΒΙη ΠΤ Θηὴ νἱαθίαν. ᾿ϑ(πὰ 

τῶν σοφῶν ΄ποά Ρτὸ τῆς σοφίας 

αἀἸοίαια. νοΐ. δου θη πὴ δ᾽- 

ὈΠῸΣ τῶν σοφῶν γὰρ οὖν πέλει ᾿. 6. 

παρ ἐμ χε θην Ξαρίθηδ 65; νοὶ 

οἴϊδ1η 1ηἰοττοσίνθ, οὐ πο τππίδ- 

ἴο, τῶν σοφῶν γὰρ οὐ πέλει; 

400. τὰ μὲν δίκαια ΕἾοΥ. 

402. ἢ κ᾽ ἐπ’ το], ΑἸ4. Τυχη. 

κάπε, μοὶ ΟΡ. πρέποιτ᾽ Ν. 

οι εν 

409. σεβομαι (516 646. π).}) ΕἼοΥ. 

σέβὅμαί γ᾽ (519) ν᾽ εποί. σέβοιμέν γ᾽ 

Ν. ἀξίαν τ᾽ να]ο΄. κἀξίαν τ᾽ Ῥαϊ. 564 

ἀξίαν σ᾽ τοοῖο Υ ακοί. θ)1π4. Μοχ 

ἐπαξίων ΔΊ οα.ντ]0;. ἔπαξίων(510) Ρατ. 

ἐπ᾿ ἀξίων τοοῖΘ ΗΟ. ΤΌΣ. ἀξι ἄντ᾽ 

ἐπαξίων ΟἸΊτὴ ο0η]. Η Θητη. ὅϑοΠο- 

1ἸΙαϑίθϑ ἀπ᾿ ἀξίων ἸορΊσ56. νἱαἀ θέμυ, 

ΘΧΡΙΠοαΐ ΘΏ 1 ἀπ᾽ ἀξίων οὖσαν γον- 

έων, οἱ 5. ἴετθ Ρ. 41 ἀξίαν κἀπ᾽ 
ἀξίων (Ο0Π]. 

404. ξεῖν᾽ ΑἸα. 

405. συμφορᾶς ΑἸά. 

406. τῶνδ᾽ Νεηοί. τόνδε ΒΟΡ. 

1)οῖη4θ. ἀμυναθοῦ τϑοῖθ ΤΟΒΟΙρΒ1 

Τιημάογνί,. Μιά. Ἐ]μ25]. δ] Μϑεά. 

186. ποῖ. 41 οχ Ῥποίϊο Ἰδιάδί 

ἠμύναθον ἤμυνα. (ἴ, οἴἴδπι ΕἸ]]Θ πα. 

Γ6χ. ΞΡ". 1 νοο, 



ΣΦ ΚΎΛΟΥ 

εἴπερ πεποιθὼς τῇ δίκῃ, βρέτας τόδε 
- ’ὔ’ὔ « ͵7 « “ ΄ 

ἧσαι φυλάσσων ἑστίας ἁμῆς πέλας, 
Ν Ψ 3 ,ὔ ᾽ ,, ᾿Ξ 

σεμνὸς προσίκτωρ, ἐν τρόποις ᾿Ιξίονος 
7 ᾽ Υ͂ ΄“ » Ψ ΄ 

τούτοις ἀμείβου πᾶσιν εὐμαθές τί μοι. 410 
΄' ΄ ͵7 

ΟΡ. ἄνασσ᾽ ᾿Αθάνα. πρῶτον ἐκ τῶν ὑστάτων 2 Τρ 
΄“ ΄-“ ᾿ “ ΄, - Ἠ δ ΞΖ ΄, 

τῶν σῶν ἐπῶν μέλημ ἀφαιρήσω μέγα. 
᾿ς 5 27 7 

οὐκ εἰμὶ προστρόπαιος, οὐδ᾽ έἐχει μυσος 

πρὸς χειρὶ τῇ μῇ τὸ σὸν ἐφημένου βρέτας. 

τεκμήριον δὲ τῶνδέ σοι λέξω μέγα; 
Ε 5 Ν κ 7ὕ 
ἀφθογγον εἶναι τὸν παλαμναῖον νόμος, 
ΕΣ 323 ἃ Ν » ἈΝ “ , 

ἐστ ἂν πρὸς ἀνδρὸς αἵματος καθαρσίου 

σφαγαὶ καθαιμάξωσι νεοθήλου βοτοῦ. 

πάλαι πρὸς ἄλλοις ταῦτ᾽ ἀφιερώμεθα 
7 Ν ΄ Ἀ « ΄σ “4 

οἰκοισι, καὶ βοτοῖσι καὶ ῥυτοῖς πόροις. 490 
7 Ἁ “ἤ ὯΝ .Α Ἀ ΄ 

ταύτην μὲν οὕτω φροντίδ᾽ ἐκποδὼν λέγω. 
᾿α δὲ » Ν «ε 5, 7 ’ὔ 

γένος οὁε τουμον ὡς έεχέι; σπεύυσει Τάχα. 

ἊΝ “7 ᾽ , δ᾽ « σ΄ Ν “Ὁ ᾿ 

ργεῖὸς εἰμι, πατερα δ᾽ ἱστορεῖς καλῶς, 

408. 

Ρᾶγ. 

409. 

415. προτρόπαιος ΒΟ. οἱ 516 

Μϑαά. 5βα σ᾽ 5ιιργαβουιρία Δ 8]1ἃ 

566. ΔηΓ4 ἃ Τηᾶηι. μῦσος Νίαά. 

ΑἸΙά. ΒοΡ. 564 μύσος Ραι. Ν. 

Ταχπ. ϑἴθρῃ. 

414. προὐχειρὶ ΒΟ. τῇ μῇ τόσον 

ΑΙά. Μοχ ἐφεζομένη Ἰ1ὈΥ], ὕ1Ὸ 

(πὸ ἐφημένῃ ῬοΥ5. τοοίτ5 ἐφημέν- 

ου Βυτρεββ. ἀφαζομένῃ τη8]6 601]. 

Μβρυ. , 

416. ἄφωνον ΕἾοι. οποί. Ν. 

ἥσαι (πο1[. ἐμῆς ΕἸοΥ. 

ἐντρόποις ΟΡ. 

ἄφθογγον πο εοπιροί απ άπ νοτοϊ 

ΜΈ ιβργ. 4] 1 ΘΟΠ]}1ο10 ἄφερκτον 

αῦ ΟΠΟΘρΗ. 442. 

417. ἐπ’ ΑἸά. ἐπὰν ΤΙ. 

418. καθαιμάξωσιν Ν. ὅἴορῃ. 

καθαιμάξουσιν Νοα. ΕἼοΥ. Ν᾽ ποῖ. 

καθαιμάξουσι νοθήλου (πιεῖ, ΑἸά. 

καθαιμάζουσιν ΟΌ. ὀθήλου Μοά. 

ΒΟοΡ. ὀθνείου βροτοῦ ἘἸοΥ. Ὑεποί. 

Ν., νεοθηλοῦς 5οΥ1010 ΑΡΊΈΞΟΠ. 

420. βροτοῖσι Υ᾽ Θμιεί. τόροις ΑἸά. 

421]. ταύτη ΟΡ. μὲν οἵη. ΡΆΓ. 

ἐκ ποδῶν ΑἸὰ. 
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᾿Αγαμέμνον᾽ ἀνδρῶν ναυβατῶν ἁρμόστορα" 
᾽ν δ ᾿ 7ὔ 7 » ΄, 

ξὺν ᾧ σὺ Τροίαν ἄπολιν ᾽Ιλίου πόλιν 
ΝΜ - 3, » » “- 

ἔθηκας. οὗτος ἔφθιτ᾽ οὐ καλῶς, μολὼν 
3 ἀν 15. ΄ , ᾿ 

εἰς οἰκον᾽ ἀλλά νιν κελαινοφρων ἐμὴ 
΄ , ͵ ΄ 

μήτηρ κατέκτα, ποικίλοις ἀγρεύμασι 
7 ᾽ Χλ ΄σ 7 ΄ 

κρύψασ᾽, ἃ λουτρῶν ἐξεμαρτύρει φόνον. 
ἈΠῸ Ν “ Ν ΝΝ “- ,ὔ ΄ὔ 

κάγὼ κατελθων, τὸν πρὸ τοῦ φεύγων χρονον, 430 
΄ Ν ΄ Ε » ΄ 

εκτεέεινὰ Τὴν τεκοῦσαν, οὐκ ἀρνήσομαι, 

5 7ὔ ω ’ὔ Ζ 

ἀντικτόνοις ποιναῖσι φιλτάτου πατρὸς. 
μνὅ “ ΄“ ᾿ » ΄ 

καὶ τῶνδε κοινῇ Λοξίας ἐπαίτιος, 
» “- » , ,ὔ 

ἄλγη προφωνῶν ἀντίκεντρα καρδίᾳ, 
᾽ , “ ἂν, Χ 5 , 

εἰ μή τι τῶνδ᾽ ἔρξαιμι τοὺς ἐπαιτίους. 
, ν᾿ ᾽ , " , κ γ Ξ 

σὺ τ᾽, εἰ δικαίως, εἴτε μὴ; κρῖνον δίκην 
(ἕξ ΝΥ 5» ἣν ΄“ “δ ἥν 

στρα ας γὰρ εν σοι τανταχὴ τα αινεσοω. 

ἐν ΄ ΄σ΄ 5 

ΑΘ. τὸ πρᾶγμα μεῖζον εἴτις οἴεται τόδε 

βροτὸς δικάζειν" οὐδὲ μὴν ἐμοὶ θέμις 

424. ᾿Αγαμεμν ΑἸΑ. ναυβατῶν 

Με4: ΕἸοτ. απο]. Ν. 

τ] 1411, 46 πὸ νἱά. 1)1π4. Απποί. 

δα οΡΗ. Ρ. 997. 

420. ἔφθιθ᾽ οὕτως Νῖ6α. ἀπε]. 

ΑἸά. ΒΕοΡ. ἔφθηθ᾽ οὗτος ΕἾον. Ν. 

οὗτος ἔφθιτ᾽ Τατπ. ϑΐθρῃ. γν]ρ. 

564 τϑοΐίβ ἔφθιθ᾽ οὗτος Ῥάτ. γ᾽ επδί. 

428, ἀγρεύμασι νυ]ρ. ν ἁἀάαπί 

γεποί. απ. Ραν. Ν. ΑἸ4. ΒΟΡ. 

429. λουτρῶν 1101 εἰ ὅ6Πο0]. 

Ηἶδὶ ψφιοά λουτρὸν δ᾽ δ᾽ εποί. ΕἸΟΥ. 

ναυατῶν 

λοῦτρον δ᾽ Ν. λουτρὼν γν. 1. ΔΡ. 

ΒΊΘΡΗ. λουτρῶν δ᾽ 08]. ἴῃ ὙΌΞΒ. 

Βδοῖθ Ηδιτη. κρύψασ᾽, ἃ λουτρῶν, 

4ποα 

Βθπ6 

ΘΔ οομ]θοοσαΐ ΔΙαβρυ. 

οοπίδυὶ 1656]. ΟΠἸΟΘρΡΗ. 

1005. μαρτυρεῖ δέ μοι φᾶρος τόδ᾽, 

ὡς ἔβαψεν Αἰγίσθου ξίφος. 

430. προτοῦ Ν. 

438. τῶν δεχοινῆ ΑἸά. 

436. σὺ δ᾽ Ρ. Ξ6οα Ῥ6Π6 58 μαθϑΐὲ 

να]ο. Ψια. Β]οιηΐ. δα Ῥτοτη. 705. 

κρίνων ΑἸΑ. δίκης Ν. 

437. παταχῆ ΒΟΡ. αἰνέσσω ΑἸά. 

438 εἴτις Ἰ10τ]. ἤτις Ῥ. 51π6 

Δ Ά]ΟΚ. δὰ Ηδτ. Π1|. 14, 

τιν οἴεσθαι τόδε βροτὸν 

Οα1158. 

60Π]. ἢ 

δικάζειν, οἵ 51. ΔΙΌΒΡΥ. νοὶ] ἤ τις 
», »Υ 

ΟἰοΟιΤ αν. 
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’ -“ 3 ,ὔ ’ 

φόνου διαιρεῖν ὀξυμηνίτους δίκας. 

ΑΙΣΧΥΛΟΥ 

440 
Ε Ν Ά, Ἂ Ν σ“ 
ἄλλως τε καὶ συ μέν, κατηρτυκωῶς ὅπως 

ἱκέτης, προσῆλθες καθαρὸς ἀβλαβὴς δόμοις 
5 ποις 5) ΨΚ' » « “- , 

ἐμοῖς" ἄμομφον δ᾽ ὄντα σ᾽ αἱροῦμαι πόλει. 
Ὁ δι “ 5 Ε ΄, ὶ 

αὗται δ᾽ ἔχουσι μοῖραν οὐκ εὐπέμπελον 
Ν “ , ,ὔ 

καὶ μὴ τυχοῦσαι πράγματος νικηφοόρου, 44 
7 53 “Δ » ΄, 

χώρᾳ μεταὖῦθις ἰος ἐκ φρονημάτων 

440. φόνους 1101]. φόνου ἈΠῚ15 

ΒΟ. ὀξυμηνίστου ΜΙ οα. ὀξυμηνίτου 

ν]ρ..1,6ρ,. ὀξυμηνίτους οὐτὴ Ῥ. ϑδ΄Δη]. 

Βδοΐθ ὅ'9Π0]. ὀξυμηνίτους ΘΧΡΙΙοαΐ 

ἐφ᾽ οἷς ταχέως μηνίσουσιν ᾿Ἐριννύες, 

Ὁ ἐφ᾽ αἷς Ἰοροηάυτη, θὲ φόνους 

αποά τη ὅ6Π0]. ργεθοθδβουαΐ, ἰΔῃ- 

4πᾶτ 6 ἰοχίαᾳ Π]αρβϑαμι 6]1οἸθη- 

ἄτη ΔΙ 1 ΤΟΥ. 

441-- -449. Τιοςυ5, αὖ νυ]σαίατ, 

(ϑς.κατηρτυκὼς ὅμως) ΟὈΒΟ.ἸΒΒΙΠ.Ὲ5. 

Ῥυϊηιπι κατηρτυκὼς 1ΐδ, ῬΟΒΙ [1 

Τη8]6 56 μαθϑΐ : ΠΆ1η 51 φόνον 1η16]- 

Ἰ1ρα5, ἀγἸ5βισηιπη 1ἃ οϑῖ : 51 ρι7}1- 

“Πεαίϊονο ἠασία ΘΧΡ]Ίο65, ὅμως 8]1- 

Θηῖη δαί. Ἀθοΐθ, αὐ αὐ Του (11οοὶ 

ἴρ56 ῬΊδνβ ᾿πίθυρτθίαϊι5) Η θαι ῃϊι5 

κατηρτυκὼς ὅπως ἱκέτης (0ῃ- 

Ἰ6οῖῖ; αἀποα ἐὲδ ογιῖδιι5 χιῶ 

ϑιιρρίϊοοηυ ἀδοθηέ γἱίο ρον }δο{5 
νουϊθησιη οἰαῖϊ. Μίοχ ὅμως ν. 

4435. γῖο αὸ ὅλως 60η]. Ρ. 

ΒΘΠΒῚ Ρ]ΆΠ6 Οδϊθῖ, ὑηὯθ ἢ. 

ν. ῬΡοβὲ ν. 450. {τϑῃβροπθηάυηῃ 

σοηϑα ΗΘ υτη. νἱα. ἰηΐταὰ., ὅδ υ- 

Ῥεπάσμη ραΐο ἐμοῖς, φορά [Ἐγ0 

πθοθϑϑαυῖατη νἱαἀ θέν, (οἷ. 627, 

628.) οἱ δ᾽ ροβί ἄμομφον ἰ18η5- 

(ογθπάθση. Το ῖμθ ῬΓῸ νυ]ραΐο 

ἀμφότερα μένειν πέμπειν δὲ αητιοά 

Ὠ1Π111 οϑῦ, ΒΟΥ051 ἀμφότερά μ᾽ ἑλεῖν 

πέμπειν τε ἢ. 6. εὐέγαηευὶδ ραγέθηι 

δύυθ οἰϊφονδ βῖυθ αἰϊηνλέξογο, οτίηι 

ἑαηπέα εἰγυξ εἰγίπψιθ ἐποοηεηιοάα, 

ἄηι πηι] αἰ ίοϊϊο 65... Τ)6 Πᾶς 

γοο]8 ἀμφότερα 5ϊρη!Ποαίομ, οἵ. 

δισσαῖσιν ἁπείροις κλιθείς ὅΟΡΗ. 

Τύδοι. 100. φαοα γθοΐθ βαρ] σαν 

γαπάεν. ηπ. ν. 1)8 ἑλεῖν οἵ. δ ΈΡΡΙ. 

980. δρᾶσαίτε μὴ δρᾶσαί τε καὶ τύχην 

ἑλεῖν. Ῥουτο ἀμηχάνως ἔχει οΧ Βυΐ- 

ἸΘΥῚ 60]. ΤΘΟΙΡΙΘΠΘΊΠ} 6588 Π1]]Ὲ5 

ἀυ1ο. 
δό 

442. δρόμοις (516 Θαάθτγη Π]8Π1) 

ΓῚοΥ. 

448. ὅμως δ᾽ ἄμομφον νιυΐσ. 

ὅλως τ᾽ 601]. δή αἰκοῖ, ὅπως δ᾽ 

Γυυ 1. ὁσίως ΜΙ π611. 1)6]η48 

ἄμορφον Ῥᾶγ. ὄντας (πιο]{. ΑἸΑ. 

444. αὖται ΑἸ4. ϑ'οίννοης. ἔχουσι 

Μεά. ψεπθι. αν. Ῥο}. ἔχουσαι 

1611. οὔκουν εὔπεπλον (516) ΕἾΟΥ. 

γηθί. 584 1ῃ τηᾶτρ'. ΕἾοΥ. ἃ ΠΊ8Π1 

τϑοθηΐ, γράφεται οὐκ εὐπέμπελον. 

οὐκ εὔπεπλον Ν. ΟΠΟΥῚ ΡΘΥΒΟΠΘΠῚ 

Ριῆρσι Αὐγαΐ. 

445. εἰ μὴ τυχοῦσαι οοπ]. ΒΙοΙηΐ. 

446. χωροῖεν αὖθις τη. Θ΄ΘΡΗ. 

να ]ο.. χῶραι μετ᾽ αὖθις Μοά. ΕἸον. 
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᾽ὔὕ Ν ᾿, Ε Ν , 

πέδοι πεσὼν ἄφερτος αἰανὴς νόσος. 
“ Ν ΑΝ ΕῚ “- » ΄, ᾽,ὕ 83. τῷ ΄σ 

τοιαῦτα μέν τὰδ᾽ ἐστίν ἀμφοτερὰ μ' ἐλειν, 
΄, ΄ » ΄ »ἷ Ξ 

πέμπειν τε δυσπήμαντ᾽, ἀμηχάνως ἔχει 

ἐπεὶ δὲ πρᾶγμα δεῦρ᾽ ἐπέσκηψεν τόδε, 480 

φόνων δικαστὰς Ἔ Ἐ Ὲ ἘΞ Ὲ ἃ ἘΞ Ἐ κα 

ἘΞ ἘΞ κ Ἑ Ὲ δρκίων αἱρουμένους 
θ ,» Ν ΟῚ τὰ Ε] 3 ἊΝ θ 4 ΤᾺ 

εσμον, ΤΟΝ εἰς ΑἼΤΑΡΤ ἐγὼ σησω χρονον. 

ἘΞ κ Ὥς 2 
ὑυμεις δὲ μαρτυριᾶ τε καὶ τεκμήρια 

“ » » Ν “ , Φ ’ 

καλεῖσθ, ἀρωγὰ τῆς δίκης ορκῶώματα. 
͵ Ὁ » “- -“ 3 “- δι ΄, 

κρίνασα ὃ αστῶν τῶν ἐμῶν τὰ βέλτατα 

γϑηθι. αι]. Ν. ΑἸά. χῶραι μετ᾽ 

αὖτις Ῥαγ. χῶραιμε τ᾽ αὖθις ΠΟ. 

ΘΌΒΡΙΟΟΥ χωρεῖ μεταῦθις. 

447. νιυ]ο. πέδῳ. νὰ. Ὠ1η4. δα 

ΞΡ 710. 61 οἵ. γ᾿ ϑῦο. ΝΙῸΣ 

αἰανὴ ΕἼοΥ. Ν᾽ Ἔποί. 

448. ἀμφότερα μένειν νυ]ο. απο, 

51ν6 ροβί ἀμφότερα 5ῖν6 ρΡοϑβὶ ἐστὶν 

1Π ΘΥΡΌΏΡΆ 5, Β 6116 ἀΠ 111} Θδΐ. συμ- 

φορὰ μένειν ο0η]. ΜΙ πβργᾶν. ραποίο 

Ροβί ἐστὶ ρΡοβὶίο. 584 νὰ. βιιργᾶ. 

449. πέμπειν δὲ δυσπήματ᾽ νι]ρ". 

τε ῬΙῸ δὲ τοοίθ Ηουτ. ϑομπιοίΖ. 

Μι1]. Ριὸ δυσπήματ᾽ τϑοίθ, αἱ 

νιἀθία, δυσπήμαντ᾽ ΘΟΙΘΧΘΙΙΗΐ 

Β θη]. δίῃ]. τηᾶγρ'. ἡ ο55. δυσπή- 

δὴ 
μαθ᾽ παῦοὶ ΜΙ6α. δυσπήματ᾽ (εὶς 

δὴ 
ϑδάθιῃ τη) ΕἼοΥ. δὲ δυσπήματ᾽ 

Ν. δυσσήματ᾽ ΑἸά. ΤᾺΓΗ. ν. 1. ἃρ. 

δίθρῃ. (ὐθσοσιι πη ΘΟΠ] ΘΟ Τὰ 5 

ΔΙδιγθ νἱχ αἰηθί, ΟἸ]ΌΒΙΠΟΟΙ 

ϑηΐ δυσποίμαντο Ῥ. 68]. δυσ- 

μήνιτ᾽ τηᾶτρ. Α5]ς. δισσὰ πήματ᾽ 

Ῥαιν. πέμπειν δὲ λύσσης μέστ᾽ 

Η 

4δὃ 

Μοχ 

ἀμηνίτως ἐμοὶ 601. Τ ὙγὨ1. αη 46 

ΤιιηΔουν. ο01] 015 ϑοΠπο]αβίο νοῖ- 

ἀμήχαν ὡς ἐμοὶ ΜΠΞρῚ. 

Ῥ15, πέμπειν αὐτὰς ἀμηνίτως δυσχερές 

ἐστιν ἐμοί, 601]. πέμπειν τε δυσπη- 

μαντ᾽ ἀμηνίτως ἐμοί, 4106] Π]1)11}}8 

ῬΙΟΡΔΠ Ρεΐο. 

450. ἐπέσκηψε Οτι6 11, Α14. ΤΌ. 
ων 

Φτος Ὁ 

ἀπέσκηψεν (516 Θαάδτηῃ μηδ) ΕἼοΥ. 

451. 

ὁρκίους αἱρουμένη Ῥ. απο τϑοθρῖΐ 

ὁρκίων αἱρουμένους [1} 7]. 

1)1πη4. ὅ6 00]. οἷον ἐνόρκους δικαστὰς 

ἐγὼ θήσω. ΜΝ ΘΥτιη ΟΠ ΠΪΠῸ Δ]]α τά 

᾿ϊο ΘΧοΙά 5586. Ραΐο, 6. σ. φόνων 

δικαστὰς ἀντ᾽ ἐμοῦ καθίσταμαι, 

πιστούς, δικαιούς θ᾽, ὁρκίων αἷ- 

ρουμένους θεσμόν, τὸν κι τ. Δ. ΝῸΠ 

ῬΙΌΡΑνουπη ἈΠ ΘΙΤΠΔΠΠΪ 56Πῖ61- 

[181 νϑύβιη 445. δηΐθ Ππης 60]- 

Ἰοσδηῖ5, οἱ ἄθιπάβ ὁρκιῶ δ᾽ αἱρου- 

μένους θεσμόν κι τ. Δ. ΥΒΡΟΠΘΉ 85. 

452. θεσμόν τιν᾽ Μί πϑογ. 

4583. ὑμεῖς δε. Ῥοβύ ἢπης γν61- 

561 ΒΘ ΠΓπν 1ὴ ΕἼοΥ. ἡ οποί.ν. 489, 

44. καλεῖθ᾽ ἘΟΡ. 



ὅ0 ἈΠΣΧΎΛΔΟΥ 

“ “-“ “- Φ᾿ ἃ ᾽ 

ἥξω, διαιρεῖν τοῦτο πρᾶγμ᾽ ἐτητύμως, 
“ “ Ν "΄ ,, 

Τόρκον περῶντας μηδὲν ἔκδικον φρεσίν. 

ΧΟ. 
“ Ν ΄ 

νῦν καταστροφαι νέων 
Υ͂ 

σαρ. ἂν 
’ὔ 

θεσμίων., εἰ κρατήσει δίκα τε καὶ βλάβα 
“ ΄ 

τοῦδε μητροκτόνου. 400 
᾽ὔ 327 7. ΕΣ ΕῚ ἢ ͵ὕ 

πάντας ἤδη τόδ᾽ ἔργον εὐχερείᾳ ξυναρμόσει 

βροτούς. 
Ν᾿ Ἂν ἕ 

πολλα δ᾽ ἔτυμα παιδόοτρωτα 
ἸᾺ Ψ “ 3 7 

πάθεα προσμένει τοκεῦσιν μεταὖθις ἐν χρόνῳ. 

4560. ἄξω Βιροῖ. Ατὑν. τηδῦν. 

Ῥραγ5. 510 60η]. δ΄'αη]. ἑτητύμως Ν. 

467. ὅρκον πορόντας Ἰοστὶ ΗΠ ο,τη. 

6Χ 0]. 4ὶ Ρ61 ὅρκον διδόντας 

ΘΧρΙἰοαΐ. μηδὲν δ᾽ ΑἸὰ. μηδέν᾽ 'Γ ΌΤΙ. 

Ἠο μη. ἔκδικον φρεσί νυ]. ἔνδικον 

φρενί ΕἸ]ον. Ηἱἰἴς νϑυβϑι5 ἀθϑβί 1ῃ 

Ν. σοιυιρία ἰθο θ8886 5815 

Ἠαᾳαδί, 5 ποη ϑα(Ἰ5ίασμαμ!ς Θ0η- 

7θοατο. Ῥῖὸ φρεσὶν ΒΊροί. Αὐγϑΐ. 

δ΄δ 1]. φράσαι ΠαρΘηΐ. φράσειν 6Χ 

601]. Νίαν. δ ακοῖ. Μβουαν 5 

601]. ἐνδίκοις φρεσί, 41 (ΔμιθῈ 

μήδ᾽ ἐν ἸΟρΈΠ4Ο ΘΟΠ]ΘΟί ΤΆΤ 'Ρ58 

ΒΔ ρΘϑβϑισηαΐ. 116 οαιι5δα 81- 

ἴθ) ὅρκον περῶντας (ἸΔΙΏΠΔΥ 556 

γιἀθίαν 611. Οϊ ρ]τι5 5101 ἴῃ 

7υα!οαπο απᾶπι αποά 105]8- 

ΤΠ ΔἸ ῬΘΙΙΙ 1, ΠΟΘ 166. 1η4]- 

56ῖ, 15. ὅρκον περᾶν ΥϑοίΘ. ΑἸοΙϊίαν. 

ΠΏ 1115. οδὲ Ἰοσαίῖο τη ΕΥαΡΏ. 268. 

ΕΔ. Ἠιηά. κεῖτ᾽ ἀμπλάκημα τῷ πε- 

ρῶντι τὴν θέμιν, τ{0] τ] ἰτη8, 54] θη 

σϑασπᾶ ν᾽ ἀθηΐι. Εἰ αα] θη νϑῖ- 

Β.ΠΠῚ 151 Π{Ππ| πὴ. οὐΘο, οἵ 80 8160 

ἸΠ Θ᾽ ΡΟ] ίτ “πὶ 586. 181 [ΠῚ 

ΡῬΙΪΟΥΊ γΘΥϑι] ΠΟΤ 58015 Ὁ6η6 οἸδυ αι 

ΘΧΙΒ. τ ατῖ, ΘΟ Π 81 ἃιΐθτ ὅθ Πο- 

ἸΙαβίθϑ ὅρκον διδόντας ΘΧΡ]Ἰοαΐ, ΙΧ 

ἀαὈΙο 4αΐη ὅρκον πορόντας μηδὲν ἔκ- 

δικον φράσειν ἃ 50}ἸρίοΟΥΘ, 4565 

116 {πουϊῦ, ῬΡγοίθοίαμη 511, αυοᾶ 

Ῥοβίβα 8116 1115 δ] θσδηίξθ, τ ν]ΒΊ11, 

οδδδᾶ ἴῃ ψυ]ραΐδιη α188 ἰδυϊαν 
ΒΟΥ αγ 81 ΤΠ αν ΘΥἹῖ. 

459. κράσει ὅϑίεορ!ῃ. δίκα καὶ 

βλάβα ἴθι]. ΩΣ καὶ βλάβα 516 

ΕἸοΥ. οἱ δἷς θαάβθτη τηϑπι Υ δμθί. 

τε δα αϊά τι Η  αίηπιξ. 

46]. εὐχερίᾳ Μεά. ΑἸὰ. ΒοΡ. 

εὐχαρίᾳ ΕἾον. Ν. συναρμόσει Ἰ1ΌΥ]. 

4062. ἕτοιμα οοπ)]. Ρ. ΤΥ. 

ΟΟὨ 8, ΤΠ] Θ1Ἰ1Π|. 

469. τοκεῦσι τη. ϑίθρη. μὲν 

αὖθις (τιο][. μεταῦθις Ῥαν. ΒΟοΌ. 

μετὶ αὖθις ΕἾον. ὕοηοί. Ν. τῷ μετ- 

αὖθις ἐν χρόνῳ Ῥ. ΒΟΡΟΥ 6111 16ο- 

ΤΙΟΠΘΙῚ τϑοῖθ ΠΠΡΘΥ Τϑοθριΐ Η ΘΠ]. 

Πα: Θ᾽ ΒΘΗΒῈ15 νἹ Θ΄. ΡΟΒίΠ]ΑΤΘ : 

ΠΔ 1 Π880 ῬΥΘΘΟΘ ΘΠ [10 115 Ορροβιία 

δηΐ 50. πάντας ἤδη κ. τ. λ. 
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"7 Ν ἷ 

οὔτε γὰρ βροτοσκοπων 

δ] 

᾽ ἤ 

ΑΨΤ.α. 

μαινάδων τῶνδ᾽ ἐφέρψει κότος τις ἐργμάτων᾽ 465 
"4 8,1. , ς ᾿ 

πάντ ἐφήσω μόρον 
΄. 3 Σ, “- ᾿ 

πεύσεται δ᾽ ἄλλος ἄλλοθεν, προφωνῶν τὰ τῶν 
᾽, ’ὔ 

πέλας κακα, 

λῆξιν ὑπόδοσίν τε μόχθων 
3Ψ᾽ Ἂ ͵ὔ ἊΨ ΄ 

ἄκεά τ΄. οὐ βέβαια τλάμων δέ τις παρηγορεῖ. 

μηδέ τις κικλησκέτω 

ξυμφορᾷ τετυμμένος, 

στρ. β΄. 470 

ΧΑΟΣ ΑἹ ὙΔ Ζ 

τοῦτ ἔπος θροούμενος. 
τὰ 

464. οὔτοι Ῥ. οὐδὲ 11]1η5]. οἵ 516 

Τιπη4. οὔτε νυ]ρ, φαοά 50]]1οἸἴδη- 

ἀμππὶ ΠΟῸΠ οἴαϊ: Πδ1 οὔτε ΘΧΟΙρΡΙΪ 

ΒΘΟ]ΊΘΠΒ δὲ ἴῃ ν. 467. 5᾽οπΐ 5ε6- 

ῬΙᾺΒ5. ΠΘΥῚ νἹἀθτη118. 

ὅθ. μαινάδων γε Ν. ἀφέρξει 

Ῥ 

466. ἄλλοθε ἼΤ᾽ τη. προσφων- 

οὔντα τῶν πέλας ΒΙροί. Αυτϊαΐ. 

προφωνεῖν Ἐΐ 

468. ὑπόδησίν ΕἾοΥ. 

Μοποί. λῆξις ὑπόδοσίς τε ΤΊΠΗ. 

λῆψιν ἀπόδοσίν τε Βισοί. Ρ. Ηρὰ- 

{ππ|ι5 ὑπόδυσιν (ἢ. 6. ττὖὸ νο ΕΠ 1116, 

50} Ἰυσίιιη}})} ς0η]. αποά Παρεί 

Μεηθί. οἵ πος Ἰθσ 556 ροϊθϑί ὅομο- 

ἸἸαβίθϑβ, 41 ΡΘῚ διαδοχὴν ΘΧΡ]1- 

οαῖ. Ηος ρτοθαΐ Τ)1η4. 564. [ὉΥΤῚ 

Ῥοϊοδί νυ]σαία : πᾶτη 5ἰουΐ ἐπι- 

διδόναι οδ΄ ατι6 5667, Ἰὰ ὑποδιδόναι 

δύ εἰδογθβοθνθ. ΝΊ ΒΟΥ. ΘΟΠΡΑΓΑΥῚ 

ἡαθοῖ Τιποῖδη. 1ϑίμιη. ΤΌμ,. 11]. 

ς ’ ΄, 

ὑπόδυσίν 

ὦ δίκα, ὦ θρόνοι τ᾽ ᾿Ερινύων. 

Ρ. 6539. εἀ. Η. φασὶ δ᾽ αὐτῷ καὶ τὰ 

ὑπὸ τῆς Ῥώμης ὀλισθαίνειν ἤδη καὶ 

ὑποδιδόναι. 

469. ἄκεα τ᾽ 515 τοοίθ ϑομιιοίζ. 

ἄκη τ᾽ οὐ τηᾶγο. Ῥβδ1]8. ἄκετ᾽ ὦ 

Μά. ἄκεστ᾽ ἀβέβαια ἘἾοΥ. ἄκεστ᾽ 

ῬΙῸ οὐκέτ᾽ Ν᾽ εποί. ἄκεστα. οὐ βέβαια 

Ν. οὐκέτ᾽ Τιμη. ἀκέτ᾽ το]! χα. 

Β6π6 Ηθιυτηδηπι5 οὐ βέβαια αὐτὴ 

ΒΘΑΈΘΗΠΡῈ5 ΠΡ ]ΐ, μάταν ἰΔΠ 4 πΔ 1 

ΠΤ ΟΥ̓ ῬΥΘίδη θη ἴΟ ΠΟΥ ΘΙ ΠΟΙ] 

6]θοῖο. Νὴ τις 5) οΐο πηπΐαίο 

ΥἹΧ ἃΌ6558 Ροίθϑδί: τ] Δ 1 ΠΟ 46 

ἘΌΤΤ5 ἀθιη] 6615, ατιοα 564 π6η11 

ἀθιητ ΥΘΥΒῚῚ ΘΟΠ ΠΟΙῸΣ, 564 ἄθ 

ΘΟΠΒΟΪΔΙΙΟΠΘ 4 Π181η ]Ί6 1 8] 161] 6χ- 

ΦαΙΓΘΗΠ ᾿ποαββιιη Οἤδυῦ ἢ1ς Ἰοοὶ 

ΔΡΊαΓ. τλαμῶν Ν. δέ τις μάταν 

ΤΟΥ, τ] τὰς οὐ. Ῥδαν 18. 

479. ἰὼ δίκα ἰὼ θρόνοι τ᾽ 5]ς 

1011. ὦ ΤΘοίθ 

δίθρι. Ῥαισν. Μοχ ἐρινύων Μά. 

ἐριννύων Ἰ1ΌΤῚ, αὖ [ῈΓ6 ΒΘΙΏΡΘΙ. 

δίκα ὦ θρόνοι τ᾽ 



ΑἸΣΧΎΛΟΥ 

ων '» ΒΟῊΝ Ν 

Ταυτᾶ Τις Τὰαχ ἂν ΤΑΤΉΡ 

Ἃ “- Ν 

ἢ τεκοῦσα νεοπαθὴης 47 
9 ᾽ 7ὔ Ἄ 5 ᾽ Ν “- ,ὔ 7 

οἶκτον οἰκτίσαιτ᾽᾿ ἐπειδὴ πιτνεῖ δόμος δίκας. 
᾿,  ὦᾧ ἊΝ Ἀ 3 

ἔσθ᾽ ὅπου τὸ δεινὸν εὖ ἀντ. β΄. 
Ἂς “ 5 7, 

καὶ φρενῶν ἐπίσκοπον 

δειμανεῖ καθήμενον" 

47. ἤτε κοῦσα ΑἸά. νεοπαθὴς 

9]. ἀντὶ μιᾶς Ν. γτϑοΐθ, πᾶ: ΠΟς 

γΘΙΡΟ ἀνατρέφων 1) ΔΗ ΙΒΙΤΟΡ ἃ 

ΤΟΒΡΟΠαΘί. 

476. οἰκτρὸν ΒΙροί. Ρ. οἰκτίσετ᾽ 

ΒΟΡ. ἐπεὶ δὴ ΑἸά. πιτνεῖ 1011. πίτνει 

ΓΤ τη. Ρ. 15. (ΟΠ ΤΟΥ ΘΥΒΌΤΩ 6558 

πίτνειν βαρυτόνως 8) πιτνεῖν περι- 

σπωμένως ΥὙΘΟΙ1π5 ΒΟΥ δ ίπιυ ν 6] ρπ6- 

γ15 ποίΐπιη. [{Π1π|5 ΕΣ] 5] 615. δα 

Ἡοιδο]. 77. Πὰ]τι5 Η ΘΥΤ ΗΠ 1Π 

Τοιανῖο ΟἸάββῖοο Χχχνπ], Ρ. 984---- 

87. ΒΘπ ΘΗ 128 ῬΑ ΟΟΙ ΠΠΠΠ1 5015668- 

ῬΙ, 1 νιάθη ἃ 4118 ἃ Η ΘΙΤηΔΠΠῸ 

αἰδραίαία διιηῖ. [Π ΤῸ [Δ }{111ἃ 60 

αἸΠΠΟΠΙΟΥ οδὺ αἰ] πἀτοαίο, αποα 

ΠΘ416 ΘΟΠΒίΔΠ5 Θϑί ΠΌΤΟΤΊΤΩ 501Ρ- 

ἴατα, ΠΘ4Ὸὰ6 ἴῃ Ἰοοῖβ τὶ 

γ θυ 410 ἰθΠΊΡΟΙΘ 

ἀἸούπιηι 510, ῬγῸ οουΐο βίδίαϊ ροίοϑί. 

Αουϑίιπη δυίθ πιτνεῖν 6556. 5815 

Τ]Π1 αυϊάθπι ῬΙΌΡα΄Θ νἹαθηίν 

Ἰοοὶ ἂὸ Ηδητηδηηο 8|1811: οἱ 1]8πᾷ 

ΤΩ ΪΠ]ΠῺ6 ΠΘΟ] ΘΠ τη 404 τηοποϑΐ 

1116, ρΡϑυρθίπδῃι 56. ἸΠΐΟΥ πιτνοῦντα, 

Πος 

ΟΟΟΕΪ, 

πιτνῶντα, πιτνόντα 6556 Παοίπαιί!- 

ΟἸΘΙΏ, Π1Π1] δια 61} 511116 1η μίμνω 

δ οϑοίθυῖβ ΠΕ] ΠΒΠ10ἋΙ ν 15 80- 

οἰ 1556. [{{π66 τροῖΐθ 1]πηὶ πιτνῶν 

ῬΥΘ5Θη 115, πιτνὼν αἰμθηι ΔΟΙΊΒι1 

ῬαιΠοΙρί τη 6558, ἀθουθν 588 Ραΐο:; 

οἱ δὶς 661]. 

479. Ηπιπς οἵ ῥΡτοχιηθ]η ν61- 

501 οΤη. ΒΡ. δειμαίνει ντ]ρ. πΠ 46 
δειμανεῖ τοοία ΑΡτΘβοῆ. δεῖ μένειν 

ΟΠ ἈΠΟΉΨΙΩΟ ἃρια ΤΟ γθουτη 

ΒΟΙΙΌῚ 1υὈθηΐ Π)1η4. ΗΕ ϑιτη. Μα]6 

δειμαίνειν Ῥ. δεῖμ᾽ αἰνεῖν ν6] δεῖ 

μ᾽ αἰνεῖν σοηΐτα τηθίστατη ΔΙ ΠΒΡΥ. 

411 γϑυτῦ, αηϊηιογηι τη 5ρθοίογ θηι 

φιρέμηι ἰαπαγὶ. δα 51π6. οδιιβϑα 

88. οἸηηΐα. ϑηβιιπη Πα]115 Ἰοοὶ 

ῬΘν υ θυ ηΐ ᾿ΠΊΘ ΡΥ θΐθβ νυ 015 εὖ 

καὶ φρενῶν ἐπίσκοπον δα τὸ δεινὸν 

Τ6 ]αἴ15. Τ1οΙΓ Θηῖπ ροθία ; Νοη- 

γινγηφιαηι τὸ δεινὸν Πιοηιΐγοηι σοὶ 

γεοία υἱὰ αὐ ρμγοροδίξιηι ἐθη- 

αἰθηέθηι ργεβοη ἔϊα δία αὐεέογγοῦϊέ. 

Οὐ ν 015 φρενῶν ἐπίσκοπον οἴ. 

Α. 108. τεύξεται φρενῶν τὸ πᾶν. 

δυιΐϊθιη 8οίῖνο 56η51 

Ἀβδία", ᾿Ιοθῖ νῚΧ 81101 ᾿πνθηΐδϑ: 

(μι ἸΙοσιβ Ρ]αΐ. Τι6ρο. 9. Ρ. 863. 

Εὐν τη 16. 1 16]]6χὶς Ρα55.} βιοαΐ 

ὀργαίνειν απο ϑορ. ΤΎδοη. ὅ40. 

Ῥᾶβδίνθ β᾽ σῃΠοαΐ, δον πὶ οϑί ἴῃ 

(Εα. Τ. 5596. Οἵ, Το άρεϊπι. δά 

ΌΡἢ. (Ε4. Οο]. 1077. 41 [Δ ΠΘἢ 

Ἰοσμ Ῥϑῦβ5. 600. τη8]6 ἴὴ Πᾶπεο 

Ῥαγίθη {γ8 1{. 

δειμαίνειν 



ΕΥ̓ΜΕΒΕΝΙΔΕΣ. 8 

» “- « ἣν 7 

ξυμφέρει σωφρονεῖν ὑπὸ στένει. 

τίς δὲ μηδὲν ἐν φάει 

καρδίας ἀνατρέφων, 

480 

ἋΟ , “ ᾽ ἈΚ 5. δὲ ’ὔ 

ἢ πόλις βροτὸς θ᾽ ὁμοίως ἐτ᾽ ἂν σέβοι δίκαν ; 
ΚΖ. 3. ..39} 53 ,ὔ 

μὴτ ἀναρκτον οὖν βίον, 
, Ζ' 

μῆτε δεσποτούμενον 
7. 

αἰνέσῃς. 

στρ. γ΄. 

488 

κ ΄ὕ Ν ΄ Ἂ 2 " 3 

παντὶ μέσῳ τὸ κράτος θεὸς ὠπασεν, ἀλλ 

ἄλλᾳ δ᾽ ἐφορεύει. 

ξύμμετρον δ᾽ ἔπος λέγω, 
Ν χ «ε » 

δυσσεβίας μὲν ὕβρις τέκος ὡς ἐτύμως" 

480. ὑποστένει Οτιο!, Ν. ΑἸά. 

ὑπὸ δέει Ρ. ὑπὸ στέρνου ΜΙ ΒΡΥ. 

481. ἐν δέει ῥτῸ ἐν φάει Ατιγαΐ. 

564. ΠῚ Παροηΐ ΠΌτι οἱ ὅθ ΠΟ]. 

41 Ὀ6Π6 Ρ61 λαμπρότητι καὶ ὀρθό- 

τητι φρενῶν ΘΧΡ]ΙοΔΐ. ἐν δέει τη 6 ἢ 

ΘοΠποίΖ. ρτοθαπίοτ5 Η ϑυτη.)1πα. 

482. καρδίας (ἀηΐ. καρδίαν 1100]. 

564 ΠΠπ4 δοοὶριθπμά τη οϑί δὶ ἐν 

φάει τοίηθα5. ΔΜΙΌΟΧ ἂν ἀνατρέφων 

ΤΔΟΏτπη. 46 οἰοϊ. 5υϑί. Ρ. 49. 

τηὰΐαί!ο 6 [8011 απ] θιη, 564 ΠΟ 

προραϑασία. οἷς ν. 475. Νιά. Ῥοιϑβ. 

δα Οτοϑι. 64. Ετίαται. δα ὅορῃ. 

(Εα. Τ. 698ὅ. ΚΙιαά. :ἀὰ Τ)ᾶν65. 

Ρ. 196. ἀναστρέφων τηᾶ]6 Ρ. 

οι 
485. δίκας ΑἸΙ4. Τατῃ. σέβει 

Μαά. 

484. ἄναρκτον οὖν ΠιΘοίθ οὖν, πἱ 

νι ἀοίαν, ἃ Η ϑδῖῃ. δα αἸίπη,. ἀνάρ- 

κητον ΕἾον. Ν᾽ ϑῃβί. ἀνάρκετον Ν. ἄν- 

Μα416 ἄρκτον αὖ Ὅ68]. ἴὴ 55. 

ΤΑΟ. δὲ ἴῃ ΔΗ ΓΒ ΙΌΡΗΪοΟ 493. 
ἀ6] 611 }π|οὲ. 

48. δεσποτούμενόν γ᾽ Ν. 1π1ἃ 

γν. 640. τὸ μήτ᾽ ἄναρχον μήτε δεσπο- 

τούμενον. ΘΒ ΟΠ. 5. ν. ἄναρκτον 

ΘΟΠΙΘΙΤῚ Ππρεί ῬΘ815. 

487. παντὶ τροοία Ραΐν. ἅπαντι 

1101]. μέτῳ τὸ ΑἸά. μὲν ὅτῳ Τυτη. 

ὥὦπασεν 9]. ἀντὶ μιᾶς Ν. ἄλλα ἄλλα 

ΠΟΥ], Ώ151 αποα ἄλλᾳ ἄλλα ΒΡ. 

Τλοῖπμ46 δι ἐφορεύει Μεά. διεφορ- 

εὐει ΑἸά. Ταχη. δ᾽ ἐφορεύει Ν. 

ΒΟΡ. ϑ΄θρῃ. ψφαουιτη ἈΠ Εἴπτ15 ἄλλα 

ἄλλῃ δ᾽ ἐφορεύει ϑυιβρ᾽οδίιι5. 6ϑΐ. 

ἄλλᾳ δ᾽ ἀλλ᾽ ἐφορεύει ΘχΗϊθοί 

ΕἸα50. οἵ 51. Η ϑιτη. ϑομαθρίζ. βοᾷ 

ῬΙΌΡΙ5. ἃ ᾿ΠΘΥ  η ἀπιοίι ἀροβί 

αποά ἀθαϊ 611, ἄλλ᾽ ἄλλᾳ δ᾽ 

ἐφορεύει. Νῖ416 Ρ. ἄλλα δ᾽ ἄλλοτ᾽ 

ἐφορεύει. ἐφοδεύει φ01]. ΜΙ ΠΒρΡΥ. 

489. δυσσεβείας 1101]. δυσσεβίας 

9. ἰωνικόν Ν. οἵ 510 γϑοίβ ῬΟΥΒΟΠΙΙ5. 

δισσεβείας ΟΡ. 



94 

» δὴ ἢ , 

ἐκ δ᾽ ὑγιείας 

ΑΙΣΧΎΥΎΛΟΥ 

490 

φρενῶν ὁ πᾶσιν φίλος 
7 ΄ 

καὶ πολύευκτος ολβος. 
3 ἣ “- Υ̓ ΄ 

ἐς τὸ πᾶν δέ σοι λέγω, 

βωμὸν αἴδεσαι δίκας" 

μηδέ νιν, 

ΕΣ , 

αντ. Ύ. 

498 

᾽ Υ Ἢ κέρδος ἰδών, ἀθέῳ ποδὶ λὰξ ἀτίσῃς" ποινὰ γὰρ 
5... ἐδ 5 
επτεσται 

᾽’ ᾽, ΄, 

κυριον μένει τέλος. 
Ν ΄ὕ ,ὕ ΄ 3 ,ὔ 

πρὸς τάδε τις τοκέων σέβας εὖ προτίων, 
Ν , 

και ξενοτίμους 

5 Ν ’ 

ἐπιστροφὰς δωμάτων 
ΕἸ 7 “ “΄ὔ 

αἰδομενὸς τις ἔστω. 

900 

ἘΠῊΝ ΟἹ ΕῚ ΄ 2 ΄ Ἃ Ε 57 

ἑκὼν δ᾽ ἀνάγκας ἄτερ δίκαιος ὧν οὐκ ἄνολβος 
", ἃ 
εσται στρ. δὃ΄. 

7 ᾽ ἷ, 5. νΚἃ ΄ὔ 

πανώλεθρος δ᾽ οὔποτ ἂν γένοιτο. 

490. ὑγείας ΟΝ. 

491. πᾶσιν Ἠ φαΐ. πᾶσι 1101]. 

φίλος τε καὶ Ν. 

493. δέτοι ΑἸ. σοι ῬΙῸ τοι 

64. ΕἸοΙ.  οποῖ. απιο1{. Ρατ. Ν. 

ΒΟΡ. αυοα αὖ (ογϊπ8. τϑοϊρΊθῃ- 

ἄσπῃ ρΡιΐο. 

494. αἴδεσται 

Ταυχῃ. δέκας ΑἸά. 

ΑἸα. αἰδεῖσθαι 

495. μὴ δένιν ΑἸά. ροβί νιν Ῥαν. 

τὴν δίκην Ἰπδουύππι Παθθί, 4Ὲ10118 

νου 5 νιν ΘΧρ]οαῦ ὅ'6Π0]. πατήσῃς 

ὁπ νὰν. θεῖ. ἀτίσῃης Μά. Ῥαι. 

ἀντήσης Ν. ἀντίσης ΕἾοΙ. δ΄ 6Θηθί. 

490. ΕἸον. Ν. 

γὰρ ἔπεται Ν᾽ εῃηθί. ποινὰν γὰρ ἕπε- 

σθαι φ“οη]. ΜΒρΥ. 

497. κήριον ΒΙροί. Ρ. 

498. τι ΡΙῸ τις Ν. πρωτίων 

Ταση. 

499, ξενοτίμους γε Ν. δομάτων 

Μϑεά. δώματ᾽ ἀνεπιστροφάς ΑἸά. 

δωμάτων ἐπιστροφὰς τ0]16 11], απιοα 

Τϑοΐθ {γπΆρΡοϑα Η θαί 18. 

θῶ. ἑκὼν δ᾽ τοοίθ ὙΥΊΘΒ6 θυ. ἐκ 

τῶνδ᾽ 1101]. δίκαιος οὐκ Ν. 

609. πανόλεθρος ΑἸΙά. ον. δ᾽ 

τϑοίθ δ α1α1 Ῥασνὶιβ. καὶ παν. 
οὔποτ᾽ ἂν ὁ01η]. Διυτϊαΐ. 

- 

επεται ποινα 



ΕΥΜΕΝΊΙΔΕΣ. δῦ 

ἍἋ ’ 

τὸν ἀντίτολμον δέ φαμι παρβάταν 
Ν Ν ΄ » Ἂ 7 “ 

τὰ πολλὰ παντοφυρτ᾽ Ἔ Ἔ ἄνευ δίκας 90 
Α Ν , ϑ 

βιαίως ξὺν χρόνῳ καθήσειν, 
ω ο Ψ 

λαῖφος ὅταν λάβῃ πόνος 

θραυομένας κεραίας. 
“ Ν ᾽ὔ “-“ 

καλεῖ δ᾽ ἀκούοντας οὐδὲν ἐν μέσᾳ δυσπαλεῖ τε 

δίνᾳ 

γελᾷ δὲ δαίμων ἐπ᾽ ἀνδρὶ θερμῷ, 

ἀντ. δ΄. 

ὅ10 
Ἕ ΕΥ Ε] 5 “ φας Ν » Ξ 

ΤΟν ΟὐΤΟΤ αὐυχουντ ἰδὼν αμηχαᾶνοις 

« Ἅ)Ἅ 3, 

δύαις ἡ λέπαδνον, οὐδ᾽ ὑπερθεοντ᾽ ἄκραν᾽ 

04. ΠΕΣ (516) ΕἸοΥν. περαιβάδαν 

Μρά. ΑἸΙα. Βον. περβάδαν Ν. πα- 

ραιβάταν ΤΌΤ. οἱ 51. Ρ. παραιβάδαν 

ΘΊΘΡΙ. παρβάταν τϑείΘ Η Θ᾽1η. 4] 

ἰδῆ 6 Ροβίθα καὶ παραιβάταν 6(0Π- 

͵6οῖῖ, ΟἿ ομηηῖπο ΒΙ]οιηΐ. ποῖ. δά 

δ’ τυ 1. 742. 

ὅθ. παντόφυρτ᾽ ἄνευ νυ]ο. παν- 

τόφυρτον ἄνευ ἀπο], ΑἸ4. 'Τατη. 

ἄνευ τινος ἸηςουρΡοϊαίπη ἴῃ Ν. 

Ῥδυντ5. παντόφυρτ᾽ ἄγοντ᾽, φυοά 

τϑοθρουπηΐ Π1η4. δομαθίζ. δἵ ΟἹ τὴ 

Ηφιτη. 564 ἀπ βου]αιη μος 6ϑί. 

παντόφυρτον ὄντ᾽ 61]. εχ ΑἸΪά. 

απο 1086. ΟΠΠῚ ΤΉ ]1π|5. ΡιιἈΥΆΤΗ, 

ΥΘΙΘΟΥ ΔιΠ6 1 τι ΡΆΞ51ν 88 [ΟΥΠΊ86 παν- 

τόφυρτος ΔΟΟΙΙΞΔ ΕΓ ΠΤ ΓΘΡΘΘΙῸ ΡΟΒΒΙΐ. 

Τη ϑορ!. Τυᾶς. 611. 01 εὐμαθὲς 

ΔΟΟΙΙΒΑ ΠΝ Ί1}] ΤΘΡΘΙΘ ἃἷΐ ΗΠ ΘΙΠ]. 

ἐπὸν μαθήσεται ὈΘΠΘ ΡΙῸ ἔπ᾽ ὄμμα 

θήσεται Υϑροβιπύ 1)1πΠ4Δογῆιϊ5. (οη- 

71ο10 παντόφυρτά τ᾽ ὄντ᾽. Νοχ δίκας 

ΕἸοΥ. δίκης νι]. 

ὅ06. βιαίῳ ΑἸά. τ. 

607. ὅτ᾽ ἂν 1107]. νότος ΗΤῸ πόνος 

Αὐϊδί. 

607. οὐδὲν δ᾽ ἐν μέσᾳ Ῥαγ. ἐν ἴῃ 

ΤΟΙ 15. ΟἸΉΙ5θη τϑοίθ δάατα! 

ΑΡΥΘβο 5. μέσσα Ν. οὐ δὲν μέσα 

ΑἸά. Μοχ δυσπαλεῖται Μοά. Ν. 

ΑἸα, δΊΘΡΗ. δυσπαλεῖ δὲ ΒΟ. τηᾶτρ. 

ἘΔ]. δυσπαλεῖ τε τοοία ΤΠ. 

οἵ βῖς Ῥ. 

610. δ᾽ ὁ δαίμων Τ ΤΙ. ΞΊΘΡΗ. Γ6- 

οθηδί. Ἰθτηπηδ ὅ6Π0]. ἀρ. ΒΟ}, 568 

δὲ Μεοά. ΕἸον. Νοηοῖ. απο]. Ν. 

ΑἸΙα. ΒοΡ. 1) 6ῖπα8 θερμοεργῷ Μαοά. 

ΕἸον. ΑἸα. Τ τη. ΟΡ. θυμοεργῷ Υ εῃ. 

θερμοέργῳ Ῥᾶν. 5884 θερμῷ Ν. 41 

θερμουργῷ υἱὖ ρ]οπδοτηὰ Παθοί, οὐ 5ῖς 

ἴῃ ἰοχία ίθρῃ. (ἰδπί. Ῥδιντι5 οὐ- 

ἸΆΤΉ, 51 τη 040 Ῥδιιν15, θερμῷ οΟΠ]. 

612. δύαις λέπαδνον 1101] ᾿πορίθ. 

λαπαδνὸν ΕΗ ΘΥ). 4181 Δ]1Δ1 Ρ]Ὸ 

τιϑ]ταῖ ον ἀλαπαδνὸν [ὈΥΤΉΔΙ 6556 ᾿ 

αἀἸοῖῖ. 51ο ϑϊδτη Μ βου. δύας λεπ- 
άδνοις 601]. ΒΙοΙηΓ. Τα θη] νΘ]Ὸ 

Ῥοείθα μηδ] δύαις λεπάδνων 60]]. 

ΡΟ. 152. ταῖσδ᾽ ἀδαμαντοδέτοισι 



ὅ0 ΑΙΣΧΎΥΛΟΥ 

δι᾿ αἰῶνος δὲ τὸν πρὶν ὄλβον 

ἕρματι προσβαλὼν δίκας 
3 9. Ὁ 5, 

ὠλετ ἀκλαυύυστος., αἰστος. 

ΑΘ. 

518 
“-“ Ἂς “- 

κήρυσσε, κῆρυξ, καὶ στρατὸν κατειργαθοῦ. 

ἥ τ᾿ ὑ οὖν Ἔ Ἐ Ἐ διατόρος Τυρσηνικὴ 

σάλπιγξ, βροτείου πνεύματος πληρουμένη, 
7, ,ὔ κ 

ὑπέρτονον γηρυμα φαινέτω στραᾶτῳ. 

πληρουμένου γὰρ τοῦδε βουλευτηρίου 
΄-“ 3 7 Ν - ᾿ 3 Ν 

σιγᾶν ἀρήγει, καὶ μαθεῖν θεσμοὺς ἐμους 
,ὔ “ 3 Ν » “ ΄ 

πόλιν τε πᾶσαν ἐς τὸν αἰανῆ χρόνον, 
ΝΥ “- 3. ἫΝ Ο 3 “ ͵, 

καὶ τῶνδ᾽ ὅπως ἂν εὖ καταγνωσθῇ δίκη. 

λύμαις. Μαϊ!ραίατη ΟΌ6]0 ποίαϊατῃ 

Τ6]16]. 

δ1δ. ὥλεσ᾽ τηα]6 Ρ. Μοχ αἴστος 

τροίθ Ῥουβ. γιὰ. Ηϑιτη. τη. Βδί. 

6τ. 6τ. Ρ. ὅ9. ἄϊστος νι!]ρο. συνίζ- 

ησις 951. Ν. 

5616. κῆρυξ τοοία ΒΟ». κήρυξ 

ΥΘ]14 1]. κατειργάθου Ῥογβ. ΝΥ αἰκοῖ. 

ῬΙῸ νπ]ρ. κατεργάθου. Ἐθοΐθ, Ϊ51 

αποα κατειργαθοῦ αὐτὴ 1)1η4. 5ογ1- 

Ῥαπάστῃ οὐαί. Ια. βιρυ. ν. 404. 

«« Τιβσθηάατῃ γ6] κατειργαθοῦ νε], 

αποα τηΔ] τη, κατείργαθε. ἘΣ ΤΡ. 

Ῥμοη. 1191. εἰργάθειν ϑορῃ. ἘΠ], 

1277. ῬιομΕ. 

πει 
617. λεί (516) εἴτ᾽ οὖν διάκτορος 

(συμ Ὠϊαίπ) τυρσηνικὴ ΟἸ1Π} πέλει ἴῃ 
.“ 

τηᾶγο. ΕἾοΥ. διάκτορος Ν᾽ ΘΠοί. εἴν 

(5190) Μαά. εἴ τ᾽ (πο]ῖ. Ῥαν. Ν. ἤ 

τ᾽ ΑἸά. ἤτ᾽ Τατη. εἶτ᾽ ΟΡ. οὗ ρτὸ 

οὖν Ῥαν. ἀδΙπηΠθ διάτορος ἡ ΒΟΡ. 

᾿διάκτορος πέλει Τυρσηνικὴ ᾿ἸπίθΓΡ0]- 

αἱ Ν, [Ἃ}ῃ δοί. Εν. ΡΙῸΡ ΟὨἸἰαν 

ΘΧ ΑΒΙζθνΙ ΒΡΘΟΠΉ]Π6 ἥ τ᾽ οὐρανοῦ 

διάκτορος '.....««φαῖνε τῷ. ααυοά 

ΘΕ τα ΟΠ θτ5 δα νουβαίατ. Η θιτη. 

διάκτωρ διάτορος 60]. 411 ΘΙΙΆΤη 

εἴτ᾽ οὖν ργεοίοτί, αυ18. 50 Π1οθὲ π8]- 

105 Τϑνοῦα δ ἀθδβϑύ ρῦϑθοο: 864 ἤος 

ἩΪΠ}15 ΔΥΘΊΔΥΙ Θϑί. 

620. πληρουμένον ΑἸά. 

591. ἀρήγοι ΕΊΟΙ. 

22. πόλιν γε τηᾶ]6 οοη]. Ρ. 

ΤϑιΠ48 ἐς ΡΙῸ εἰς Π)1ηα. 

29. καὶ τῶνδ᾽ εἷς [1Ὀ1]Ὶ, ΠΙΒ] 

404 καὶ τὸν πιο 1[, ΑἸΑ. καὶ τόνδ᾽ 

Ραν. αποά τϑοθροσαπί Ηδυπι. 

ϑΟΒαοίΖ. Τ)1ιπα. Ἐπ φαϊάδηη Ἰἰρτο- 

ΤΠ) Ῥ] ΤΙ ἸΘΟΙΙΟ ΠῚ τοί]- 

ΠΘΠἄδΠη) Ραΐο: ΠΔΠῚ τόνδε 46 

Οτθϑίθ 5010 ἀϊοΐπμη νἱχ ὈΘΠ6 60Π- 

νϑηϊΐ. (οπϑίγπςο ἀνακόλουθος οδ51: 

ΘΧΡΘοΐαββεβ. καὶ τούσδ᾽ ὅπως ἂν 

(τῶνδε) κιτ.λ. Μιτον Ἡθιτηδη- 

ΠΤ] ΠΟ ᾿ΠΠΡΤΌΡΔσ56, 46 (4}1}00115 

ΔΙῚΌῚ ΠΟΠ ΒΟ] οἰ τη, 



ΕΥ̓ΜΕΝΙΔΕΣ. 7 

3, ͵ (τὶ 

ΧΟ. ἀναξ ΓΑπολλον, ὧν ἔχεις αὐτὸς κράτει. 
Ἅ “ Ν ,ὔ ᾽ὔ Ἁ 

τί τοῦδε σοὶ μέτεστι πράγματος, λέγε. 

ἍΠ]. 
990 

καὶ μαρτυρήσων ἦλθον" (ἔστι γὰρ δόμων 
« Ἂ,: Ψ΄Ἂοι ὁ ΄ Α , » 7. 

ἱκέτης ὃδ ἁνήρ, καὶ δόμων ἐφέστιος 

ἐμῶν" φόνου δὲ τοῦδ᾽ ἐγὼ καθάρσιος") 
Ν ΄ 3 ν ς ἈΓΕ Φ 9. ΓΛ 

καὶ ξυνδικήσων αὐτός" αἰτίαν δ᾽ ἔχω 
“ “- . “- ζξ ἃ "ὃ ΕΣ », 

τῆς τοῦδε μητρὸς τοῦ φόνου" σὺ δ᾽ εἴσαγε ὅ80 
“ ἐπ  Θ, , ΄ ΄, 
ὅπως τ ἐπίστᾳ, τηνδε κύρωσον δίκην. 

ΑΘ. ὑμῶν ὁ μῦθος, εἰσάγω δὲ τὴν δίκην. 

ὅ26. Ῥαγθηῖπθθθος ποίαβ ἃρ- 

ΡΟΠῚ ποι 4]οἸς. αα ῬΠΘη. 1660. 

νἱα. Ε]Πη5]. δα ΔΙρά. 15. ΒΟ :. 

Μτπι5 θθη6 Ηρτηι. δα ὙΊρ. ὅ29. 

Ἐ]ΠΉ51611 νευρὰ Πδθο βιιηΐ. “ΚΜ Δ]Ίτὴ 

ἔστι γὰρ θρόνων (51. Η Θ11η.) ἱκέτης 

ὅδ᾽ ἁνήρ, καὶ δόμων ἐφέστιος ἐμῶν. 

ΒῚ5 ἰδ ης01]0 1ΠΊΘΥν 8110 δόμων τι51- 

ῬᾶΤΘ ΠΟ ῬΡοΐτπιΐ ροθίαᾷ. Τ)61π64 8 

τϑοίϊι5 ἰουίαββθ αὐτὸς 4118} αὑτὸς, 

ὙΠ. ἃ ΒΟΡΗ. (. 1΄. 258: 

ὙΊΓ.ΠῚ δυΐθιη ΤΠ]ΔΡ ΠῚ δόμων 516 

16 γα} 5116 οαιι5θα ΔΙ ν 1556 

Ραΐο. νἱά. βιιρτα ν. 132. νόμῳ Ρ1Ὸ 

δόμων οὑτὴ ΒΌΤΡΘΞΒΙΟ 50. ΘΠ ΠΤ 

οοηβοῖ Ηρυπ]. 6011. ὅορῃ. (4. 

ΟΟ]. ν. ὅ48. νόμῳ δὲ καθαρὸς ἄϊδρις 

ἐς τόδ᾽ ἦλθον. 

δ27. ἄνηρ Ν. ἀνὴρ 101]. ἐφεσ- 
ο 

τίως (515) Μοά. ἐφεστίων Ν. ΕἼοΥ. 

γεπηθί. 

29. ξυνδικήσσων ΑἸά. ΜῈὸοχ δ᾽ 

οἵη. Τ ΠΗ. 

ὅ80. τοῦδε φόνου Νίοα. ἘΕἾοΥ. 

ψρηρί, ατιο. Ρὰν. Ν. Α]Ἰά. ΒΡ. 

ὅ81. ἐπίστᾳ τϑεῖθ ΑἸαΞρ. ἐπίστα 

να]ρο. οἵ. ν. 86. Μοχ κυρώσων 

να]ρῸ, 564 κύρωσον Με(. νεποί. 

ατο. Ν. ΑΙά. ΒοΡ. ν. 1]. ΔΡ. 

ϑίθρῃ. Ῥ. 1ὴ τηᾶγο, δ]. 508]. 

ἴῃ οβε. «ιοάᾶ ΤΘΟΙΡΙ ΘΠ πη), τ᾽ 

Ῥοβί ὅπως οππ Ἡ ΘΙΤΉΔΠΠῸ ἰηβοιΐο. 

ΝΘατ6. ΘΗΪΠ) [ΕΥΥ] ΡῬοίοϑβί τηδβοιῖι- 

Τ᾿πππ τὰ 46 ΜΊΠποινὰ ἘΒΕΤ ίτ1. 

γΙ46 ἀπε Ῥθη6 ἀϊβραίαν! οοπίτα 

Ηθαιπιτη ΕἸ]1η5]. δα Ἐπιν. ΔΙ 6ά. 

829. ποῖ. ΝΟΒΙ δαΐθμ, βίους 1]- 

115, ἸΟΟῚ γα 0 Ρ]ΔΠη6. ἀἄϊνοθιθα δϑῖ 

Δ 115 1 410 Ὲ15 ΥὙθοῖθ γ ΒΟ. Π ΠῸ ΤῊ 

ῬΤῸ ἔδιη!ηΐηΠ0. 5] ΠΡΌΪ]ΑΤΙ ῬΟΠΪΠΙΡ, 

ἀ6 4το νἱα. Ἡοιτη. δά γΊρ. 61. ΟἿ, 

ΒΌΡΤΑ ν. 288, Ηϊδίι5 ἴῃ Ν. Ροβί 

ἢ. ν. πἰβ6α8 δά ν. ὅ95. πέδας κ.τ.λ. 

θῶ. ὑμῶν ὁ μῦθος. ΤἸ)οοβὶ Πϊς 

ὙΘΥΒΕΙ5. ΟΠ ἸΠ5ΘΑ ΘΗ Ρτ15. ἸΒΉ 16 

δα πέδας μὲν ἂν ΘΧΟΙτδῖνΘ, ΔΌΒα 8 

ἰδ 6 1118 Ἰδοαπᾶ ἴῃ ΕἾΟΥ. 1|6}} 

ἴῃ δπβί. 41 ἰδῆ θη πος Ιοοο ΠΟῚ 

Θϑί τ {1115. 



8 ΔΥΣΧΎΛΟΥ 

ὁ γὰρ διώκων, πρότερος ἐξ ἀρχῆς λέγων, 
᾿4 », ἃ » “ Μ, ᾿ 

γένοιτ ἂν ὀρθῶς πράγματος διδάσκαλος. 

ΕὟὙ. 
5 , 

πολλαὶ μέν ἐσμεν, λέξομεν δὲ συντόμως. 890 
Μ β᾽..Ὁ , Ν 5, » ΄ ἋΕ 

ἐπος δ ἀμείβου προς ἔπος ἐν μέρει τιθείς 
᾿ ᾿δλ.] ᾿ “- Ψ 

τὴν μητέρ εἶπε πρῶτον εἰ κατέκτονας. 

ΟΡ. 

ἘΥ. 

00, 

ΒΥ. 

ΟΡ. 

τ. 

ΟἿ. 

ΒΥ. 

ΟΡ. 

ΕῪ. 

ΟΡ. 

ὅ99. ὁ δ᾽ ἄρ Αὐιταί. ἐξαρχῆς Μαά. 

δὅ85. ἐσμὲν ΑἸά. Μοχ μὲν ρτὸ 

δὲ ατιο1[. ΑἸά. ξυντόμως ΟΡ. συν- 

τόμως νιυ]9Ὸ. 

ὅ96. ὀρθὸν τιθείς 564 1" ΤΥ ΟῚ Π6 

ἐν μέρει Ῥᾶγ. 

597. κατόκτονας ΑἸά. κατέκτεινας 

ΒΟ. κατέκτανες 115]. δά Εἰ. 

Μεά. 774. 4] 4] θ᾽} [ΟΥ̓ 8ΤῊ΄ 

ἃ {ΓὩΡ1015 Δ] πα Ἰοαΐαηι ν ὉΠ. 

8539. παλαιμάτων ΟΡ. 

ὅ40. κομπάζευς ΑἸά. ΒΟΡ. 

δὅ42. λέγω Μεά. Ῥαγ. ΒΟΡ. φυοά ᾿ 

οὐτη ὟΥ 611. τθοθρὶ. Μοχ δούρην 

ΑἸά. δείρην 'Γ ΤΉ. 

» ,ὔ ,ὔ ΄ Υ̓͂ 

ου κειμένῳ πῷ τόνδε κομπάζεις λογον. 

ὁ μάντις ἐξηγεῖτό σοι μητροκτονεῖν ; 
ι “ γ 9, τὰ ἘΝ ’ » ἣν 

καὶ δεῦρο γ᾽ ἀεὶ τὴν τύχην οὐ μέμφομαι. 

ἀλλ᾽ εἴ σε μάρψει ψῆφος, ἀλλ᾽ ἐρεῖς τάχα. 
κᾷ ᾽ 3 Ν βι ὦ ΄ ΄ , 

πέποιθ᾽. ἀρωγὰς δ᾽ ἐκ τάφου πέμπει πατήρ. 

», Α 7 Νὰ "“ ΄ 
ἐκτεινα᾽ τούτου δ᾽ οὔτις ἄρνησις πέλει. 
ἃ 4 ψάψιουυνν “ “ ,7ὕ 

ἐν μὲν τοδ᾽ ἤδη τῶν τριῶν παλαισμάτων. 

ὅ40 
΄. ΄“ » " ὩΣ 

εἰπεῖν γε μέντοι δεῖ σ᾽ ὅπως κατέκτανες. 
΄ “ Ν Ν ἣν, ΄ 

λέγω. ξιφουλκῷ χειρὶ πρὸς δέρην τεμὼν. 
Ν ΄ ΕἸ 3 7 ᾿" ,, ͵7ὔ 

πρὸς τοῦ ὃ ἐπείσθης, καὶ τίνος βουλεύμασι; 

τοῖς τοῦδε θεσφάτοισι᾽ μαρτυρεῖ δέ μοι. 

45 

843. πρὸς τοῦ δ᾽ 51. ἀπο]. ΑἸά. 

δίρρῃ. α. δὰ Μαῖρ. Α58Κ. πρὸς 

τοῦδ᾽ ΟΡ. Τατῃη. Μὸοχ βουλεύ- 

μασιν ῬαΥ. ν ΟἿ. ΤΘΙΙ4αΙ. 

844. δέσμοι ΑἸὰ. 

840. αἰεὶ 'ΓΌΤΗ. ϑἴΘΡἢ. 564 ἀεὶ 

Μεα. ΑἸά. ΒοΌ. δεῦρό γ᾽ ἄχρι Ατιγαΐ. 

847. πέμψει τη8]6 68]. 1ῃ 055. 

οἵ 819 [οστίθ 5.0]. ἀλλὰ εἰς τάχα 

Ῥαγ. “ἄλλ᾽ ῥτὸ ἄλλο. ν. Θορῃ. ΕΡΊρ. 

ἔν, τ. 2. Απῦρ. 1598. Μεπαπᾶ. 

ἃΡ. ὅῖο". χχ. ρ. 106. ατοῖ. Οοπη. 

Τποουΐ. ἃρΡ. ΟἸθμι. Α]θχ. Ῥεᾶδρ. 

ἴι. 182. ΒΙΟΜΕ. θα 4υ]άπηὶ Εἰς 
ἄλλ᾽ ργὸ ἄλλα 6856 ροϊδβί ὃ 



ΕΥ. 

ΟΡ: 

"γ. 

ΘΡ' 

ΒΥ. 

ΟΡ. 

ΕὙ. 

ς- 

ΕὙ. 

ΟΡ. 

ΒΥΜΕΝΙΔΈΣ. 

νεκροῖσι νῦν πέπεισθι μητέρα κτανών. 
ὃ ΄ ἣ 5 Ν ΄ 
υοῖν γὰρ εἶχε προσβολας μιασμάτοιν. 
“ Ἅ Ἂν ᾽ὔ ΄ 

πῶς δή; δίδαξον τοὺς δικάζοντας τάδε. 
Ἄ ΄“ » Ἂ ’ὔ 

ἀνδροκτονοῦσα πατέρ᾽ ἐμὸν κατέκτανεν. 
Ν Χ ᾿ “ 9 ,ὔ 

τοιγὰρ σὺ μὲν ζῇς, ἡ δ᾽ ἐλευθέρα φόνου. 
,ὔ ᾽ » 3 - δ “Ὁ 

τί δ᾽ οὐκ ἐκείνην ζῶσαν ἤλαυνες φυγῇ ; 
5 5 “ Ν Η 

οὐκ ἦν ὅμαιμος φωτὸς ὃν κατέκτανεν. 
3: Ὰ Ἁ Ν “ 8. - δε 5 “ 

ἐγὼ δὲ μητρὸς τῆς ἐμῆς ἐν αἵματι: 
»Ξ ᾽ὔ δ᾿ ὁ ἣν Ἢ 3 

πῶς γάρ σ᾽ ἔθρεψεν ἐντός, ὦ μιαίφονε, 
Ἂ » ΄ Ν - ,ὔ 

ζώνης ; ἀπεύχει μητρὸς αἷμα φίλτατον ; 
δ Ν ΄ » “- ὃ ́ 

ἤδη σὺ μαρτύρησον. ἐξηγοῦ δέ μοι, 
2 ΕΣ Ν 

Απολλον, εἴ σφε ξὺν δίκῃ κατέκτανον. 
σι. Ἀ σ ᾽ » Ἂχ 

δρᾶσαι γὰρ ὥσπερ ἐστὶν οὐκ ἀρνούμεθα" 

99 

οῦθ 

σι ζι ὧι 

49. πέπεισθι 515 ΝΙοα. πο] Γ, 

.Α]ά. ΒΟΌὉ. νῦν.....«.σθι Ῥαϊ. πέποιθε 

Τύτη. ὅἴθρἢῃ. 1) 6 ΤἈΥΊΟΥΘ ΠΗΡΘΥἃ- 

{ἶνὶ ἰουταα νἱα. Βαϊ. α. ἃ. νο!. 

1 0. 1: 

δῦθ. μιασμάτων νυ]. μιασμάτοιν 

τροίθ Ε]τη5]. δά Επι. Μά. 798. 

(Βα. Οο]. 591. 4α. νι46.  π]ραίαιη 

βοιναΐ ὟΥ 611. οἱϊὰπ8 (οί Π]]ηρ. δὰ 

ΤΠΘοάο5. ρΡ. 2912. πού. 564 ατιεθ 10] 

αἰοτί 1116, 0 δὰ 5απηΐ 4126 ΕἸ] Π15- 

1611 βϑηϊθηίατη ταίβ! ] τα νἹάθδη- 

γ. 

δῦ. κἀμὲ κτάνεν ὥϑδίορῃ. κάμ᾽ 

ἔκτανεν ΑΥΠΑ]ά. 

δῦϑ. τὸ γὰρ ΑΙά. Τυχῃ. [Ι͂ἢ 

γΘΥβ5. Πη6 φόνῳ Ἰορὶ ϑομαθοίζ. 

ἢ. 6. οφάδ ια ἔι θαηὶ πϑοαϑίϊ 

566115 58{15 Θχρίανιῖ. Ηος ριοΡαΐ 

Πιη4. 564 νυϊσαίδμι 5815. {πον 

ΕπΡ. ΗἸρροὶγί. ν. 1460. υἱὲ 

νΙἀοπατ5 ὕᾺ]οῖ. Οπὸ 5θηϑὰ δι:- 

θη ἐλευθέραν ἀϊκοτὶς ΟΠΟΥΊΙ5, 1 

6Χ ῬΙΘΟΘ θη 115 ὑπ ΡΘΙ 88 5815 

1η{6]]] ΟΊ ταγ. 

δῦθ. ἐκῆς ΑἸα. 

ὅδ. πῶς γάρ τ᾽ ΑἸά. πῶς γ᾽ εἴ σ᾽ 

ΒΟ. ἴῃ ουγαῖβ. πῶς ἥ σ᾽ ΒΔ]. 1]. 

514]. οὐ γάρ σ᾽ Ἡοττη. γ᾽ α]ρ δ ΠῚ 

τοοίβ θχρ!οαῦ Θοθνγθηϊς. ψιοηιοαο 

μιἱδὶ βαη σι 50. “πῶς γάρ; σ᾽ 

κ, τ. Ὰ.- ῬΙῸ πῶς γὰρ οὔ; Βομαρῦ, δὰ 

ΒΌΡΙ. 41. 279. απ. νἱἃ, 5θα ἰογίβ 

165. ὁ6χ ΒΟ. ΟἸΏ1550 γ᾽, πῶς ; εἴ σ᾽ 

κι τ.λ. ν6] πῶς γ᾽, ἥ σ᾽." ῬΊΟΜΕ. 

δῦϑ. ἀπεύχῃ 101]. αἷμα τὸ φίλ- 

τατον ΑἸά. απο}. ΒΟΌ. 

δὅ00. εἴσφε συνδίκη ΑἸΑά. 

661. ὥς περεστιν ΑἸά. 



ἈΙΣΧΎΛΟΥ 

ἀλλ᾽ εἰ δικαίως εἴτε μὴ τῇ σῇ φρενὶ 
κ Ὁ - - ε 7 Ψ 

δοκεῖ τόδ᾽ αἷμα, κρῖνον, ὡς τούτοις φράσω. 

ΑΓ. λέξω πρὸς ὑμᾶς τόνδ᾽ ᾿Αθηναίας μέγαν 
Ἂ » 7 

θεσμὸν δικαίως, μάντις ὧν δ᾽ οὐ ψεύσομαι. δ6ὅ 
᾽ 7 .) 3 -“ ΠῚ “ 

ουπώποτ εἶπον μαντικοῖσιν ἐν θρόνοις, 
᾽ 5 Ψ ΕῚ ͵ Ε ΄ , 

οὐκ ἀνδρὸς, οὐ γυναικός, οὐ πόλεως πέρι, 

ὃ μὴ κελεύσαι Ζεὺς ᾿Ολυμπίων πατήρ. 
Ν ᾿, “ “. 7 ΄ὕ κ 

τὸ μὲν δίκαιον τοῦθ᾽, ὅσον σθένει, μαθεῖν, 

βουλῇ πιφαύσκω δ᾽ ὕμμ᾽ ἐπισπέσθαι πατρός. ὅ70 
“ Ν »᾿ Ν ᾽ , ,ὔ 

ορκος γὰρ οὔτι Ζηνὸς ἰσχύει πλέον. 

ΧΟ. 
7 7, ε ω )7 ,ὔ Ν 35) 

εὑς, ὡς λέγεις σύ, τόνδε χρησμον ὦπασέε; 
σ΄ , 

φράζειν ᾿᾽Ορέστῃ τῷδε, τὸν πατρὸς φόνον 

πράξαντα, μητρὺς μηδαμοῦ τιμὰς νέμειν ; 

ΑΙ]. » ΄ Υ , “-“ ΄ν οὐ γὰρ τι ταυτὸν, ἄνδρα γενναῖον θανεῖν 570 
᾿ 7 

διοσδότοις σκήπτροισι τιμαλφούμενον, 
Ν “ ς , 7 ’ 

καὶ ταῦτα πρὸς γυναικὸς, οὔ τι θουρίοις 
, ε , “ , ὶ 

τόξοις ἑκηβόλοισιν, ὥστ᾽ ᾿Αμαζόνος 

ὅθῷ. δίκαιον Αὐταΐ. ; 

δ. δικαίασ ΑἸ4. Τ τ. Τ) οἴη 6 

μάντις δ᾽ ὧν 1101]. 4ποά οΟΥΤΟΧὶΐ 

Οὐδηΐ. δ᾽ Πη4]6 ο]ϑοὶν Τ᾿ ΤΉ. 

ὅθ8. ΒοΡ. ἴῃ δ6ά. 

κελεύσει 11011. κέλευσε (ηΐ. ᾽κέλευ- 

σε Ῥοι5. κελεύσαι Ἡ οἴη. 4ποά 16- 

εἰρίθπάπμη. Ουοά ϑομηθίΖ. οἱ 

Ὑ 6]]. κελεύσῃ ἀδῃΐ, ΠἸπρτιθθ 6 οΊθτι5 

ΤΘΡαρ Δί. 

5669. τοῦδ᾽ 0]. ἘΔ 65. ρΡ. 927. 

οἱ βῖς ἤθη. Μοχ σθένεις Ῥ. 

ὅ70. βουλὴ ΑἸΙά. βούλη ΒΟ. 

οὗ ΟΟΥΥ. 

564. βουλή ΟΟΥΥ. ἴῃ οἸταί5. ΜΟΧ 

ἐπισπάσθαι ἈΟΌ. 566. (ΟΙΤ. [ἴῃ 

ΘΥΤΔ 115. 

571. οὔτις Ζηνός Ὦ. 6. τοῦ Διὸς 

ὅρκου οοη]. ΠΟ οη]1η. δὰ ϑοΡῃ. 

(Ε4. Οο]. 1757. 

Ὁ ὦ. 

οδιι588. 

ὅ74. μητρί Αὐταί. 

δ75. 

Αὐταὶ. 

δ70. 

σοὶ τόνδε ΒΌΤΡΟΒ5, 5116 

κτανεῖν ῬΥῸ θανεῖν ΜΙ ΌΒρτ. 

σκήπτοισι ἈΟΡ. 
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τὰν “ι- ΄, ἣν “ἤ Ε ἴς 

ἀλλ᾽ ὡς ἀκούσει, Παλλάς, οἵ τ᾽ ἐφήμενοι 

ψήφῳ διαιρεῖν τοῦδε πράγματος πέρι. ὅδ0 
ΦΌΡΩΝ » ΄ » ,ὔ 

ἄπο στρατείας γὰρ νιν ἡμπολήηκοτα 
ἣν ΄-“ 3 3 2 

τὰ πλεῖστ᾽ Τἀμείνον εὔφροσιν δεδεγμένη, 

δροίτης περῶντι λουτρά, Ἔ ἕ Ἐ Ἐ Ἑ Ὲ 

ἘΚ ἘΡῈ Κ ΚΒ Ε αὶ κἀπὶ τέρματι 

“- ΄ » 3 ΄’, 

φᾶρος παρεσκήνωσεν, ἐν δ᾽ ἀτέρμονι 
’ 2, 

κόπτει πεδήσασ᾽ ἄνδρα δαιδάλῳ πέπλῳ- 88 
» Ν ᾿ « “ Ὁ ΕῚ , 

ἀνδρὸς μὲν ὑμῖν οὗτος εἴρηται μόρος 
“ ΄] ΄- ’ὔ ΄ 

του παντοσέεβμνοὺυ, του στρατηλάτου νεῶν. 

679. ἐφειμένοι χιυὲ 7ιι551 5), 

60η]. ΜΈΞΡΥ. 

5ὅ81. μιν Τῦτ]. νιν τθοῦ!π8. ῬΟΙΒ. 

μιν ΘΏΪΠ ἃ {ΠΡ1ΟΙ5. τϑοΐθ Δ0)861- 

σα 1 65ΐ, 

82. ἄμεινον ΑἸά. 

ὅδ89. δροίτῃ Μοά. Ῥαι. ΑἹά. 

ἘοΡ. (564 Πῖς δρύτῃ ἴῃ ΘΥΤΔ[15) 

Τύχη. ὅ808]. ἴῃ δ ο55. δρύτῃ ϑίορἢ. 

Μο]1ὰ5 Ραΐο δροίτης περῶντι λου- 

τρά, αποα τηδρ]5 ΤΥΑΡΊ σα ΒΡ], 

βίουί λέκτρων εὐναί, δόμων μέλαθρα, 

οὐ Βα) αϑτηοα! Ρ]υΠἼπηὰ ΔΡῸΑ {ΠΔΡ1- 

605 ΟὈνᾶ. ΟἿ. ν. 866. Απρῃοί. 

Τεἰπα8 περῶντα Ρ. (πο Δαυΐδ 

Δ τοίατη Πα]115 ᾿ς] τϑι]Οηθιὴ δ[{1- 

πθί, νϑύβιση 69:2. ΟΟΥΤ ΠΡ] 6558 

ΠΘΙΏΟ ΠΟῚ νἱα θὲ : οουτυρία 1161} 

βαηΐ ἀμείνον εὔφροσιν. 1,ΘσΘπάτη 

6ΘΠ860 ἄμωμον εὔφροσιν γ6] ρΡοΙΤι15 

ἀμύμον᾽ εὔφροσιν, τιᾶτη 118 ἃροδίτο- 

ῬΠι5. ροβί ἀμείνον᾽ ΘΧΡΙΙΘΔΙῚ ρΡοίθ- 

γι. ΝΘΑΠ6 ΠΟΙ ροίοϑβί αὖ ΠηΔΟ,ἃ 

Τη6 ἃ ΠΟΙ τι ΒΘ] ΘΠ Γθ115 ἰαϊθαΐ: 

ΠΆΤῚ 51 ᾿ΠΠΧΘΙΒ περῶντι λουτρὰ 

ΟἾΠῚ γΘ1Ὀ]5 κἀπὶ τέρματι φᾶρος παρ- 

εἐσκήνωσε, ΞΘΗΒ.1Π 58115 ἸΠΘΡΙᾺΠῚ 

Μιμ αὐάδιη Ἰδοσπᾶ 

ααδτη ρμροβί δεδεγμένη ᾿παϊςαΐ 1)1π- 

ἀοτῆτιβ. ροϑί περῶντι ρΡΟΠΟΠά8 νἱ- 

ἀρίαν : ΠᾶΠ κἀπὶ τέρματι ροϑῖ 411ἃ 

ααεράδτῃ ἃ ΟἸν θιηπεδϑίτα [8116 Π6 1 

οατιθα [αοἴα [Δ ΠΙΆ] ΤΘΤΈΠῚ 50Π|- 

τη 56] 1{π7. πε δαΐθιη Θχοῖ- 

ἀδυιιηΐ Πυ] τ᾽ 041 ν6] Ρ] τα, [1556 

Ροββδαμηΐ, δροίτης περῶντι λουτρὰ 

[666115.ὕ 

συνθέτοις λόγοις θέλγει φρέ- 

νας κλέπτουσα, κἀπὶ τέρματι 

κιτ.λ. 

84. περ ἐσκήνωσεν Μρά. παρε- 

σκήνωσεν ὅδ 68]. 1ῃ 055. παρεσκήνη- 

σεν να]ρσο. 8 Π]πα τϑοίϊπ5. ΟἿ. 

ΟΠοΘρη. 996. Δροίτης κατασκήν- 

ὠμα. 

8. πεδήσας ΑἸὰ. πεδήσασ' ΓΌΤΗ. 

ὅ806. οὕτως ΑἸά. ΤΠ. ϑίορῃ. 

οὗτος Ῥ. ὅ'ε4]. ἴὴ γο55. 



02 ΕΥΣ ΙΓ ΎΥΔΌΥ 

’ ΄ 3 ε “ 7 
ταύτην τοιαύτην εἶπον, ὡς δηχθῇ λεώς, 
σ ’ὔ ΄ “ 7 

ὅσπερ τέτακται τήνδε κυρῶσαι δίκην. 

ΧΟ. 
΄“- -Ὗ ΄“ ΄σ , Β 

πατρὸς προτιμᾷ Ζεὺς μόρον, τῷ σῷ λόγῳ᾽ ὅ90 
2, 7 ΄ 

αὐτὸς δ᾽ ἔδησε πατέρα πρεσβύτην Ἰζρόνον. 
“ “ γ᾽ » ᾽ 4 ,ὔ 

πῶς Ταῦυταὰ τουτοις οὐκ εναντιῶωῶς λέγεις ; 

ε “ 3 ᾽ ,ὔ, ψ-: Ὁ ΟΘΥΝ Ψ 

ὑμᾶς δ᾽ ἀκούειν ταῦτ ἐγὼ μαρτύρομαι. 

ΑΠ. 
,ἅ Ν Ἂ “ ΕΝ σῷ ᾿γ 

πέδας μὲν ἂν λύσειεν, ἔστι τοῦδ᾽ ἄκος, 

3 “- ΄, ΄ “ 
ὦ παντομισὴ κνώδαλα, στύγη θεῶν, 

ὧι Φῷ Όι 

καὶ κάρτα πολλὴ μηχανὴ λυτήριος. 
» Ν 3. ἃ Ν ΠΡ 2}. ’ὔ , 

ἀνδρὸς δ᾽ ἐπειδὰν αἷμ᾽ ἀνασπάσῃ κόνις, 
σ“ ἢ ΕΣ Ε ΕΣ ν᾽» 

ἅπαξ θανόντος οὔτις ἔστ᾽ ἀνάστασις. 
, ἢ Ν » » 2 Χ 

τουτῶν ἐπῳδὰς ουκΚ ἐποίησεν ΠΑΤΉΡ 

«ε , Ν 3 "᾿ὩὮ ΄ ϑυ Ν “ᾷ 

δυμος, τὰ δ ἀλλα πάντ᾽ ἄνω τε καὶ κάτω 000 
’ , 3 Ν » 7 ͵ὔ 

στρέφων τίθησιν, οὐδὲν ἀσθμαίνων μένει. 

ὄὅϑ8. ἄτην τοιαύτην Βιροί. Λ58. 

τη. ΒΔ]. δειχθῇ (564 εἰ 1ῃ ἢ 16- 

[ουγτηδίο) Μαεά. ΒΟΌ. οὐ τη Χ ἔδεισε 

(519) Μαα. 

ὅ89. ὥσπερ ἘΟΡ. 

ὅ98. τοῦτ᾽ ΑἸ4. Ταύτῃ. 

δὅϑῦ. ἃς Ρῖὸ ἂν απο] ΑἸά. 

Τύχη. ἔπι ΑἸά. 

5896. πολλῆ μηχανῆ ΕἾοΓ. 

597. ἔπειδ᾽ ἂν (ἰπο!, ἈοΡ. ΑἸΑ. 

ἀνασπάσει ΕἾοΥ. Ν. ἀνασπάσσῃ ΑἸα. 

“« Οτἴαὶ ΤΖοῖζ. ΟἼ1]. νι. 292. 

564 ἅπας ᾿ΘΥῚ ΘΟΥΤρί6]α, οὐ ἀ θη 

οὐκέτ᾽ ἔστ᾽ ἀνάστασις. 1)6 ςοη- 

[υϑοηθ ἅπαξ οἱ ἅπας ν]ά. ΤΟΙρ. ἴῃ 

014. Π]. Ρ. 354. Ῥοιβ. Δρραπά. 

Ρ. 497. ῬΤχΖοίζεβ Ἰοοῦμη ᾿παϊοαί 

ΒΘΟΠΘΗΘΥΡΊ51η Αἰπθπδρ. Ρ. 100. 

οα. Τρομαῖν.᾿ ΒΙΟΜΕ. 

ὅ98. ἔπ᾽ ΑἸά. 

ὅ99. ἐποίησε Μοα. ἀπε]. ΑἸά. 

ἈοΡ. Τατϊη, 

Θθ00. ὁ ὑμὸς ΒΟ. 564. 6017. ἴῃ 

ΟΥΤΑ.15. ἄνω καὶ κάτω Νῖ ρα. (τιοΙΐ. 

ΑἸά. 

ΘΟ]. τίθησι κοὐδὲν Ν, ἀσθμαίνω 

Με. ΑἸά. Τα τη. Τιηδοτῆιϊ5 νϑυ- 

Βύτη ἤπμηΟ ΘΧ «ΠΟΥ ΤΟΙ] 1115, 

ΠΟΥ] ῬΥ]ΟΥῚ5. 1Π1}11Πϊ στρέφων 

τίθησιν, ῬΟΒΙΘΙΙΟΙΙΒ. θη) 15 

οὐδὲν ἀσθμαίνω μένει {πϑΥϊΐ, οοτη- 

Ῥοβιίαηι ρυαῖ, θα Πυ]05 Θ41- 

θη βθηῃ θη ἐ:5 σαιι5581}) ἸἀΟΠ ΘΔ 

ΠῸΝ νἹάθο. 
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ΧΟ. πῶς γὰρ τὸ φεύγειν τοῦδ᾽ ὑπερδικεῖς ὅρα" 
Α ἈΝ ιν ὦ ᾽ ΄ὕ ΄, 

τὸ μητρὸς αἷμ ὅμαιμον ἐκχέας πέδοι, 
ΕΥ 8 ΡΟ ΕΚ ’ὔ » "» 7 ,ὔ 

ἔπειτ ἐν Αργει δώματ᾽ οἰκήσει πατρός ; 

ποίοισι βωμοῖς χρώμενος τοῖς δημίοις ; 6008 

ποία δὲ χέρνιψ φρατόρων προσδέξεται ; 

Ἅ1 11. 
“ ’ὔ “ “-“ 

καὶ τοῦτο λέξω, καὶ μάθ᾽ ὡς ὀρθῶς ἐρῶ. 
ΕΒ 7 « ΄, Ἂ 

οὐκ ἔστι μήτηρ ἢ κεκλημένου τέκνου 
, Ν ΡΥ, , » 

τοκεὺς, τροφὸς δὲ κύματος νεοσπόρου 
ε ε “ 

τίκτει δ᾽ ὁ θρώσκων, ἡ δ᾽ απτερ ξένῳ ξένη 610 
5 Β - κ ΄, 7 
ἔσωσεν ἔρνος, οἷσι μὴ βλάψῃ θεός. 

τεκμήριον δὲ τοῦδέ σοι δείξω λόγου. 
Ν Ἁ δ ,ὔ ἌΝ , Ξ ,ὕ 

πατὴρ μὲν ἂν γένοιτ ἄνευ μητρος᾽ πέλας 
΄ ’ὔ 

μάρτυς πάρεστι παῖς ᾿Ολυμπίου Διός, 

5ὦ.ὃ ᾽, ΄, ἣν 

οὐδ ἐν σκότοισι νηδύος τεθραμμένη, 

ΘΟ02. πῶς δ᾽ ἄρ οὐτὴ (85. (516 

Ῥ.) νϑὶ ροίϊιι πῶς γοῦν ἰΙδρθτθ να]ΐ 

ΘΟΠαΘίΖ. ῬαγΠ]Ο.]εΒ γὰρ ΟΠ ΒΠ5115. 

56 1] τ]ὰ: να. δηποί. ὑπερδικὴς 

ΟἸιο][, ὑπερδοκεῖς ΟΡ. ὁρῶ ἼΘΙ. 

ΑἸὰ. 

609. ἐκχόας Α]Ιά. Μοχ πέδοι 

ΤΘοΐθ 5011 1061 Π)1ηα. νἱά. Ξιρτα 

447. 

604. ἐνάργει ΑἸΑ. 

606. χέρνιξ ἀπο]. ΑἸ4. φρατέ- 

Το 

ρων Μία. ΕἾοΥ. Ῥατ. Α]4. φρατε- 

ρων Ν. 1)61π468 προσδέξαι τε Ν 4. 

προσδέξαιται (ἀπιο][. προσδέξαιτε 

γ. 1. 1ὴ Ραγ. προσδέξαιτο ΒΟΡ. 

τ νον 

ΟΤ1ὅ 

608. κεκλημένη ΕἾοΥ. Ν. οἱ 5ἷς 

Μβρου. ϑομπδίζ. Ηυτη. 564 τϑοίθ 

Θχροαΐ δ ακοῖ, φιαηιυῖς ραγίι5 

ποηεΐπα τ δ ἐ ηιαΐγὶς τέκνον, φιαϑὲ 

τοκεὺς ἐϊΐα ἐμογὶί. Ῥτο τοκεὺς 
ϑὅρδῃῃ. ἴῃ (811. ρΡ. 190. τοκὰς 
Ω0η]. απ04 τροίβ ἱπηρτοραΐ 
ΘΠ ΘΙΖ, 

θ09. νεοσπάρου ΒΟΌ. 

610. ὥσπερ Ῥαν. Τ)οἰπά46 ξένον 

ξένη εἴ τηοχ ἧσι μὴ οοη]. Ρ. 

611. ἔσωθεν ἡ εποί. βλάψει Ῥαγ. 

612. τεκμήριος ΑἸά. 

615. οὔγ᾽ Ῥ. οὐκ ϑεμαοίΖ. 5ρᾷ 

τθοίθ ροβύ ν. 664. δ) φυϊὰ οχοῖ- 

41558 τποπού Βα] θειβ5. νἱ 4. ἀπηοί. 
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᾽ Β΄. κυ κὶ " ᾽ Ἂ ΄ὕ 7 
ἀλλ᾽ οἷον ἔρνος οὔτις ἂν τέκοι θεὸς. 
ΜΝ 7 3, « 

ἐγὼ δέ, Παλλάς, τἄλλα θ᾽ ὡς ἐπίσταμαι, 
Ν Ν ΄ Ν ἅ, Υ͂ 

ΤΟ σον πολισμα και στρατον τεύξω μέγαν 

καὶ τόνδ᾽ ἔπεμψα σῶν δόμων ἐφέστιον, 
“ ΄ δ » δ κ , 
οπῶς γένοιτο πιστος εἰϑ Τὸ παν χρονου, 090 

Ν , ΛΡῚ, δ ΄, ΙΑ 7 

καὶ τον εἐπικτήησαιο συμμᾶχον, θεὰ, 

Ν Ν Ἱ ν 7. 9 χε 7 

και τοὺς επειτᾶ. Και ταὃ αιἰᾶνὼς μένοι 

΄ὕ Χ Χ π δ. , 
στέργειν τὰ πιστα τῶνδε τοὺυς επισποροῦυς. 

ΑΘ. 

ψῆφον δικαίαν, ὡς ἅλις λελεγμένων. 

ΧΟ. 

ἤδη κελεύω τούσδ᾽ ἀπὸ γνώμης φέρειν 

695 
Ἐπ ρα 3, ΄“- ,ὔ 

ἡμῖν μὲν ἤδη πᾶν τετόξευται βέλος. 
,ὔ » 3 ΄“- “ » Ν ΄ 

μένω δ᾽ ἀκοῦσαι πῶς ἀγὼν κριθήσεται. 

ΑΟ. 

ΧΟ. 

ψῆφον φέροντες ὅρκον αἰδεῖσθε, ξένοι. 
΄ 3. ἢ, "ὕ ῇ Ε Ν ΄ 

κλυοιτ᾽ ἂν ἤδη θεσμὸν, ᾿Αττικὸς λεὼς, 

7,ὔ ΄ Ν ε “ - σῷ ..5. ὍΔ, Θ' 

τί γάρ; πρὸς ὑμῶν πῶς τιθεῖσ᾽ ἀμομῴφος ὦ ; 
5 7 βυ 5 ,ὔ » ᾿ ε , 
ἠκουσαθ᾽ ὧν ἠκούσατ᾽, ἐν δὲ καρδίᾳ 

050 

Ἢ “ “ 

πρώτας δίκας κρίνοντες αἵματος χυτοῦ. 

ΑΘ. 

Θ616. ἀλλοῖον πιο}, ἔρνος ΑἸά. 

617. ὅσ᾽ (το! (. ὅς ΑἸΑ. 

Θ22. δ αἰῶνος (τ61{. αἰῶνος 

ΑἸά. Βοῦν. 

623. τ᾽ ἄπιστα Νῖεοα. ΟἸε]Γ, 

ΑἸά. ον. Μοχ τῷδε τοὺς ἀποσπόρ- 

ρους Μυϑρτ. 
ας 

6294. κελεύσω ΒοΌ. τούσδ᾽ ἀπὸ 

(ϑϊς δά. τηδημ}) ΕἾοΥ. τάσδ᾽ Ν. 

θ9ὅ. “Ἐπ. Το. 1919. ἀπὸ 

γνώμης σοφῆς, υη48 [ογἵθ ἴῃ ΠΟοΟ 

Ἰοοο Ἰαρθηάιπι δικαίας." ΒΙΟΜΈῈ. 

Βδοίβ [ογΐαϑϑθ. 

θ28. ἄμορφος Νεηοί. ΑἸά. προσ- 

τιθεῖσ᾽ Βῖροι. Ῥ. 

629. ὡς ΕἾογ. Ν. 

ὧν ἤκουσα τ᾽ ΑἸΑ. ἐκ δὲ καρδίας 

Ρ, ρα τβοίθ ΒΙοιηΐ, ἐν δὲ καρδίᾳ 

ΟἸΠη ὅρκον αἰδεῖσθε σΟΥΙΒίΤΙ] 1π|06ῖ. 

ἤκουσα θ᾽ 

ε 

6090. αἰδεῖσθαι Νεα. αἰδεῖσθαι 

ΒΟΡ. 

6032. πρῶτον Τ ΤΉ. 

ΕἸον. ὕεμθί. Ν. 1. Μουγβίιβ ἴῃ 

Ατρορ. 

κρίναντες 
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Ν Ν Ν ͵7ὕ ΄ 

ἔσται δὲ καὶ τὸ λοιπὸν Αἰγέως στράτῳ 
΄“ ΄“ ἴὰ 

ἀεὶ δικαστῶν τοῦτο βουλευτήριον. 

πάγον δ᾽ [ΓΑρειον τόνδ᾽, ᾿Αμαζόνων ἔδραν, 03 

» ο 53 , 

σκηνάς θ᾽, ὅτ᾽ ἦλθον Θησέως κατὰ φθόνον 
- Ν Ι ΄ 

στρατηλατοῦσαι, καὶ πολιν νεοπτολιν 
ἵ ὌΝ τς , » ᾿ , 

τὴνδ᾽ ὑψίπυργον ἀντεπύργωσαν τοτε, 

ἼΑρει δ᾽ ἔθυον, ἔνθεν ἔστ ἐπώνυμος 
, ΄, 3 ν Ξ » Ν “ ΄ 

πέτρα, πάγος τ Αρειος᾽ ἐν δὲ τῷ σέβας 040 

ἀστῶν, φόβος τε ξυγγενὴς τὸ μὴ ἀδικεῖν 
,ὔ Ἷ 9. Ἀν 9 » 7 « “ 

σχήσει, ΤΟ Τ ἢμαρ και κατ εὐφρονὴν ομως, 
3 “ “ νι ,ὔ , 

αὐτῶν πολιτῶν μὴ ᾿πιχραινόντων νομους. 

698. τολοιπὸν Ν. Αἰγέῳ ΑἸά. 

Αἰγέω ΒΟ. Αἰγείῳ ΤΉ. ΠΟΙ. 

Αἰγέως 868]. ἴῃ 085. 

634. αἰεὶ 1101]. δ᾽ ἑκάστω ΕἾΟΥ. 

δ᾽ ἑκάστῳ ΑἸὰ. Τατη. δ᾽ ἑκάστων 

11011. δικαστῶν τοοία (Δηῖ. Μοχ 

κωλυτήριον 601}]. ΔΙ Ι5ΡΥ. 

6090. δ᾽ οἴῃ. Α]Α. τ᾽ ΤΌΤ. ὄρειον 

Ἡ ΘΙ. ὨΪΠΪ5 τὖ Τ21}1 νΙἀθίαν 81- 

σαίο, 41 50 1]1Οθ 1Π 564 ΘΗ Ρ115 

ἀθυηιη ΘΧΡ]]ΟΘί 1, ΟΠ1 πάγος 1116 

ἤΑρειος ΠΟΙΩΪηΘίμΤ. ἈΠ υ] 5061 

Δα ΓΘΙη ῬΥΌΪ]ΘΡΒ65 5. 0111416 ΟΟΘΕΠΤΘΥΘ 

νἹά685. 

637. νεόπολιν ΑἸά. 

698. τὴν Ν. ἀνεπύργωσαν ΒΟ). 

641. ἀστοὺς Αὐται. μὴ ἀδικεῖν ΠΥ] 

96]. συνίσις Ν. Τίθῃη ἴῃ Ν᾽ οπηθί. 

ΘΟ] Ρ͵οβθα ΘΔ ΘΠ 6Χ δά. τη81|ιι. 

μὴ ᾿δικεῖν 'ΓΙΠ. μηδικεῖν Ρ.. μάδικεῖν 

θιιη4. γιά. 5ιργ. ν. 85. 

642. τό τὶ ἦμαρ 51. τοί. 1 

ἘΧΟρΥΡί. τόθ᾽ 'Γ ΌΤΙ. τό, θ᾽ ϑίαθρῃ. 

τὸ δ᾽ΣΤ  Μεά. Ν. ΑἸΙά. Βον. ἧμαρ 

1011. ὅμῶς (516) Ν. 

6049. μὴ πικαινόντων νόμους γιΡῸ. 

μηπικαινοντωνόμους Νῖ 6. ν Βϑδοιιπ 8 

ΔΊιΘγἃ τη ητι βουρία. 14. δ] νη. 

ἃΡ. Β.1]. 46. πος 50 6 Π6 1 ἀρὰ 

ΔΗ ΓΑ ΙΠ]ΟΥῈ5. ΘΟΙΠΡΘΠΑ͂ΙΟ : πὖ 50111- 

ὁθῖ ΘΠ} ἴῃ 4πᾶ ΠΠ6γἃ τπᾶ ἀἸοίἴο 

ΠηϊΘθαΐ, 4] θα 564 1165. (ἸΟ(1Ο 1η- 

ΟἸΡΙΘθαΐ, ηϑτὴ ἰ(ἀηΐπΠ) [16 ΓΔ 

ΒΟΙΙΘΙΘηΐ. μὴ ᾿πικαινόντων 5176 

κ 

ΔΡΟΒΙΤΟΡΠΟ απο]. ΑἸά. μὴ ᾽πιβαι- 

νόντων Ν. μὴ ᾿πικαινούντων (ΟΠ]. 

ϑΊθρῃ. Μᾶυβου, μὴ ᾿πιραινόντων 

Ῥ, μὴ ᾿πιχραινόντων ΝΥ ἃΚοἢε]ά- 

ἴπ5, απο πἰ. ἰοἴϊι5. ΙΟΟΙ 56η- 

θη 1 ΠἸΔΧΙΙΠΘ ΟΟΠΒΘΠςΓΔΠΘΙΙῺ 

οὐπὴ ΠΙ.ΠΔοΥῇο ΥΘΟΘΡ]. 



6060 ἌΣ ΧΎΠΟΥ 

κακαῖς ἐπιρροαῖσι βορβόρῳ θ᾽ ὕδωρ 
Ἂ 7 ΒΩ εὐ ,ὔ 

λαμπρον μιαίνων οὐ ποθ᾽ ευρήησεις ποτον.- 045 
Ν χτν Ν ὔ 

τὸ μήτ᾽ ἄναρχον μηδε δεσποτούμενον 
“-“ ,ὔ ,, 

ἀστοῖς περιστέλλουσι βουλεύω σέβειν, 
κ Ἀ κ κ . ᾿, . 

καὶ μὴ τὸ δεινὸν πᾶν πόλεως ἔξω βαλεῖν. 

τίς γὰρ δεδοικὼς μηδὲν ἔνδικος βροτῶν ; 

τοιόνδε τοι ταρβοῦντες ἐνδίκως σέβας, 0ὅ6 
᾿, ἃ Ψ Ν ,, ΄ 

ἐρυμὰ τε χώρας καὶ πόλεως σωτήριον 
ἂψ ΩΝ 3. ΡΝ ε 57) » ΄ ) 

ἔχοιτ᾽ ἂν, οἷον οὔτις ἀνθρώπων ἔχει, 
ἢ 9 ΄, 7 7, , 

οὔτ ἐν Σκύυθαισιν, οὔτε Ἰ]έλοπος ἐν τοποὶς. 

045. βαρβάρῳ Νεποί. βορβόρῳ 

δ᾽ Ρ. Ηδιτη. 1)1η4. 566. 8] (6111}} 

γϑοίθ 5886 παρεί. δῖδϊ]β ροβί ἐπιρ- 

ροαῖσι ΟΟἾ0η ΡΟΠῚ Ἰπροὲ Βδιτη. 

ΠΘ΄]Π6 Θ}1}}] ες ψϑιῦᾶ 

Ῥιδβοβθητθι5 Ἰπηρθηᾶα οιαηΐ: 

εβί 

4ἰοα στδιητηδ 161 γθίθυ85. πατιο 1ο- 

οα Οἰΐδηΐθ5 ἃ βορβόρῳ ἴποο- 

Ρϑυπηΐ. Νονὰ 51η68 οορα]ὰ ᾿ποῆοᾶ- 

ΘΙ 1] 61 {Τα Π51Ὲ5 

οα1ἢ 

πος ἰᾷὰ τηᾶρηὶ ἰδοϊοπστη 

ἴὰ1 Βα θηίἃ. 

ζουτηδπι σι ἀθὰβ ἴῃ ἀρ. 922. οἶμαι 

βοὴν ἄμικτον ἐν πόλει πρέπειν᾽ ὄξος 

τ᾽ ἄλειφά τ᾽ ἐκχέας ταὐτῷ κύτει κ. τ.λ. 

ὅδις ἴῃ ὃ. ο. Τ᾿. ὅ54. Ὁ] μητρὸς δὲ 

πηγὴν ΟἸϊῃ οαπ ΒΥΌΠΟΚΙΟ ν ΘΠ] 

Ῥαΐανι, πος ΠῸ1ΠῸ νυϊσαίο μοβίμα- 

Ῥεπάᾶιμη νἱᾶθο. δὶς οἱ ΟἿ. 260, οὔτ᾽ 

ἀετοῦ γένεθλ᾽ ἀποφθείρας, πάτερ, 

κ. τ. Ἃ. οὗ 51}}1718. ἢ 

6046. τὸ μὴ δ᾽ ἀδγπάοίο ΟΠΘη 515 

Ἡ τη. οομ]θούατα ῬΤΌΡΒΙΙ5. ΠΏΌΤΟ- 

Ῥαμᾶδ. ἄναρκτον ΒεΘπΙ]. εἰ 51]ς, 

αἰ νἱἀοίαν, Ρθᾶῖβ. 601]. ν. δῶδ. 

ΜΟοχ μήδε Μεά. μὴ δὲ ΕἾον. Ν. 

ΒΡ. μήτε ΥΘ5ΟΥ 1 γπθει Τ)᾿πάοτί. 

564 μηδὲ οἱ Ὠϊς οἵ ν. 809. βογνδῃ- 

ἄστη ρΡαίο. Νδτη 81 μηδὲ ροβί μήτε 

1Παΐπτη ἘὈΌΙ116 ΘΟΥΥΘΟΙΊΟΠ8 ορθϑδΐ, 

ῬΙΟΥΙΠΩΙ 50]]]ΟἸ 18 61 οὐαηΐ 1ΙΟΟ]. 

ῬοιτῸ 4ππτὴ δὲ ροδί τε 5:8ρ06 60]- 

Ἰοοαΐαν, 4011 ΘἴΔη1 οὐδὲ ροδί 

οὔτε οἱ μηδὲ ροϑί μήτε 51121Π1Π0τ|5 

ΒΔ 116} ἴῃ ἸΟΟΪΒ5 βίατϑ ρόβϑιί ὃ 

6047. περιστέλλουσι 11ΌΥ1. περι- 

στέλλουσα Ῥοι5. Η 641}. βΒε4 περι- 

στέλλουσι τοοῖο γονοςζανις ΗΠ ΘΙ. 

ἀστοὺς περιστέλλουσα Ἡ. ὕοβ5. 

Τρ σέθεν ΝΘα. 564 1ῃ 1η81- 

ΘῚπ6 σέβειν. ὅϊε ἀπο], Ῥαγ. 

ΑἸ. Τρ. σέβειν ΟΡ. ϑίδβρῃ.- 

Οδηί. 

650. τοι οἵη. ἘοΌὉ. ἐνδίκω ΑἸά. 

ταρβοῦντες ἐνδίκων σέβας, }ιι5ἐἰ{ϊ66 

πηιθη, υογὶέϊ. ΝΙ α8οΥ. 

652. οἷον οὔποτ᾽ ΕἾοΥ. οποί. 

ἀντρώπων Ἐοῦ. 

669. οὔτε Σκ. Ῥαν. ΑἸα. Τύχη. 

αποα γγεοίουι ὙΥ̓ 611. ο011αι15 ἸΟΟΙ5 

ϑΡΡ. 3507. ϑορῃ. (Εάᾳ, ΚΒ. 724. 

754. Απίρ. 864. Ἐπι. [ΙρΡΉ. 

Τ. 9592. οὐ ἴρ886. τϑεβρίββθη 581 

ν᾿ οὐ πο σ 
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κερδῶν ἄθικτον τοῦτο βουλευτήριον, 

αἰδοῖον, ὀξύθυμον, εὑδόντων ὕπερ 0δὅ 

ἐγρηγορὸς φρούρημα γῆς καθίσταμαι. 

ταύτην μὲν ἐξέτειν᾽ ἐμοῖς παραίνεσιν 
» χω » ἣΝ ΄, » “- Ἅ ’ 

ἀστοῖσιν ἐς τὸ λοιπὸν. ὀρθοῦσθαι δὲ χρη, 

καὶ ψῆφον αἴρειν, καὶ διαγνῶναι δίκην 
» ’ Ν σ ᾿ ἕ 

αἰδουμένους τὸν ὅρκον. εἰρηται λόγος. 

ΧΟ. 

000 

καὶ μὴν βαρεῖαν τήνδ᾽ ὁμιλίαν χθονὸς 

ξυμβουλός εἰμι μηδαμῶς ἀτιμάσαι. 

ΑΠ. 
57 Ν Ἁ » 7 Ν Ν 

κάγωγε χρησμους τοὺς ἐμοὺς τε καὶ Διὸς 
΄ ᾿ς 3 ᾿Ν Ἢ 77 

ταρβεῖν κελεύω, μηδ ἀκαρπώτους κτίσαι. 

ΧΟ. ἀλλ᾽ αἱματηρὰ πράγματ᾽ οὐ λαχὼν σέβεις" 66 

ΤΠ Θ]ἸΟΤΊΙΠ ΠΌΤΟΥ δοίοτϊα5 δὸ- 

οοβϑίββαί. 126 ἢὰς Ἰοατθηάὰ ἴου- 

τηῦΐα οἷ. Ηριη. δα ὅορῃ. (Εά. 

Οο]. 700. Μοχ Σκύθοισι Ῥαν. Σκύ- 

θησιν ἸΙΌΥΙ, ΗΪΒ81 ατοὰ Ν. τοοίθ 

σκύθαισιν. 

6064. κερδῶν τ᾽ ᾿διιν 5. κερδῶν 

δ᾽ ΑΡγό5. ἢ, ϑδοίνοηϊ. Ηος 1110 

ΤΏ 611π|5, 5641 ὨΘΙΙῸ ΟΡτι5. ΗῸ5 ἴγ65 

ψο βιι5 δηΐ6 ν.699.Οο]]οοαποκ 66 η- 

βϑί ΗθιϊηδηΠῈ5, 564 415 116 ρτο- 

θυ σαι 15585 ΠΟῚ 584{15 Ἰ] ΟΠ :θ ΤῊ 1Π] 

αυϊάθτη νΙἀθηΐαν. Νάτη ῬΥΪΠΠΌΤη 

ΘΟρΡυΪδ5 ἃρβθηΐα ὈΘΠ6 [611 ρΡο- 

ἰεδύ: σιοα 5ξ8ρ1π5 ΠΟῚῚ ν]ᾺΘΤΉῚΙ8. 

1)οῖπάθ ἢΪ5. νβϑυβιθι5. ΠΟ 1π6 1665 

ῬΥΙΠαΤη ΟΠ ΒΕ απ}, τιὖ αἴ 1116 : 

ΠΟΘ ΘΏΪ 5815 ἴῃ ν. 692. δχρτὶ- 

ΤΩΪ ΠΥ : (ΘΥΓΠΠΠ ΠῚ ῬΤΌΤΩΙΕ 5 

ΥΘΥΒΙΌΙ5. 56. πα ]οῖαηι ΘΟ ΒΕ1ι- 

{πγ8 1, 566 411816 511 1Ππ6ὦ 404 Ἰὰ 1 

σΟμ ΒΕ πθταΐ, ΘΠ 1418 ῬΘΥΘΊ. 

666. ἐγρήγορον ΕἸοΥ. Ν - ἐγρηγορὸν 

(μος δοο,) μοι. καθίσταται 16ρ. 

608]. ΒΙοιηΐ. 

657. ἐξαιτεῖν Ῥᾶτ. 

ῬαΥΣ 

Θὅ8. τολοιπὸν Ν. 

659. ἐπὶ ΡΙῸ καὶ δηίθ διαγνῶναι 

Ποῦ. 

6060. αἰδουμένοις 1101]. εἶδ] 4αοά 

ποραίνεσιν 

αἱρουμένοις Ν. ΟὐΥΤΟΧΙΐ αἰδουμέ- 

δίδῃ]. 

Ροβιῖο αποᾶ ἃπίθα ροβί δίκην Θγαΐ. 

νους ῬΡαποίο ροβί ὅρκον 

Ἐδείρ, νἀ. ἀητοί. ΝΙΌΧ νόμον Ρ1Ὸ 

ὅρκον Ῥδγ. 

661]. γεραίαν Νίατρ. Α581ς, 

6069. κἀγώ τε δίφα. ΕἸοΥ. (πο 1}. 

ΑἸΑ. Ταμιι. κἀγώ γε ΟΡ. ϑίθρῃ. 

064. κελεύσω Ἐοῦ. 



θ8 ΑΙΣΧΎΥΎΛΟΥ 

΄ι ᾽ » 327,3.) « ἈΝ ,ὔ ’ 

μαντεῖα δ᾽ οὐκ ἔθ᾽ ἁγνὰ μαντεύσει νέμων. 
53 ΄ 

ΑἸ]. ἡ καὶ πατήρ τι σφάλλεται βουλευμάτων, 
,, ΄- 

πρωτοκτόνοισι προστροπαῖς Ἰξίονος; 
, - κ κ κι π- 

ΧΟ. λέγεις" ἐγὼ δὲ μὴ τυχοῦσα τῆς δίκης, 
“ ΄ “ὯΝ τ , ΄ 

βαρεῖα χώρᾳ τῇδ ὁμιλήσω πάλιν. 670 

ΑΠ. ἀλλ᾽ ἔν τε τοῖς νέοισι καὶ παλαιτέροις 

θεοῖς ἄτιμος εἰ σύ νικήσω δ᾽ ἐγώ. 

ΧΟ. τοιαῦτ᾽ ἔδρασας καὶ Φέρητος ἐν δόμοις" 

Μοίρας ἔπεισας ἀφθίτους θεῖναι βροτούς. 

ΑΠ. οὔκουν δίκαιον τὸν σέβοντ᾽ εὐεργετεῖν, 675 
5 ΄ 3 , ΄ 

ἄλλως τε πάντως χωτε δεόμενος τύχοι: 

ΧΟ. σύ τοι παλαιὰς δαίμονας καταφθίσας 
3 . 5 

οἴνῳ παρηπατησας ἀρχαίας θεάς. 

666. οὐκέθ᾽ Ν. ΜΟοΧχ μαντεύσῃ 

1|0γ1. ῬΥῸ μένων Ῥ6551116 ἑκών 60]. 

Ρ. νέμων ἩθτηΙηδηπι5. Ὑα]ρα- 

ἴα ἢος τηο0 δχρ]ϊοανι Βαῖ- 

1615, δὲ αἰιέϊιι5 ὨιαΉδΟΥδ, Ἠϊ 

βίδ ΠΤ Π]ΠΟ ΔΡ6 85, π07, )αηὶ ρεγα 

ααδὶς ογαοσμία. Ἡ Θυτηϑηηὶ ταίϊο- 

Π65 856. ΑΡΟ]]ΪΠΘτὴ 5ῖνθ αρϑδΐ, βῖγβ 

Τηδηθαΐ, ξ86 186 ΡΟ]] τ 6886 : 

Π6Ο δ] οδιι58 1 ̓ πίθυθϑϑθ ΌΓΙΕΠῚ 

Πος, ἃπ 1104 [ἀοϊαΐῖ, 4ιπη 181} 

Δ βιυῆγαρια νϑηΐπη 511, 5815 

Δ μένων το]οϊαπἀπτη τη] νὶ- 

ἀδπίατ. 

667. σφήλεται ΕἾοι. Ν. πα- 

τήρ τις Νεποί. τισφάλλεται ΑἸά. 

ΒΟΡ. 

ΘΟ8. πρωτοτόνοισι Ν. πρωτο- 

κτόνοις ΕἾΟΥ. προτροπαῖς ΕἾΟΥ. 
ΒΕ 

γεποί. ον. προτροπαῖς (51) Ν. 

προστροπᾶς ΑἸά. 

674. θ᾽ εἶναι ΑἸά. 

67. οὐκοῦν ΕἾοΙ. Ν. 

676. χ᾽ ὥς τε ατι1{, ΑἸά. ΤΌτη. 

χ᾽ ὥτε ϑίθρἢ. χ᾽ ὡς ΒΟΌ. 

677. δάμονας ΟΡ. ΡΙῸ παλαιὰς 

δαίμονας ΒᾺΘἢ5. Ὁ. 928, 601]. 

πάλαι τὰς δαίμονας οἴ ἴῃ ΨΘΙΒΙΙ 

ΒΘ] ΠΘ 6 ἀρχαίας νέος. ΤΠΠΠπα οἴϊατη 

ΝΥ αΚοῖ. παλαιὰν διανομὴν 6Χ 1010 

Μϑίο νυ Τ΄1π4. Μο]5 ἰοτοῖ 

παλαιὰς διανομάς, ατιοα 6Χ οἰ] ΘΙ 

6.15 σΟηβϑας, θα Π1Π1] τὰῖ- 

ἰᾶτ6 δδ5 511. Βδίθου ἀ11- 

ἘΒΟΌΪΙΠῚ ΒΟΠΔΓΘ παλαιὰς δαίμονας 

οἱ ἀρχαίας θεὰς 51. τοροί ίππη : 568 

ἨῸ] αι α] ΓΘ ΠΟ Π65. 5ϑθρ᾽ 5. οο- 

οαστηῖ. Ποῖπ46 οἴνῳ ΟΌο]ο ἢρτὶ 

Ῥοιβ. τη816. νἱά. ἀῃποί. “ ἵ. ὕπνῳ. 

Οὗ, 147. 564. ἴα ϑίδη]. Ηϑ- 

τπδηηπ8. νἱα. ϑομαοί. δὰ Ρ]ΙΗ. 
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’ ῳψῳῳ » 2, ων 

ΑΠ. σύ τοι τάχ᾽, οὐκ ἔχουσα τῆς δίκης τέλος, 
᾽ ΄- Ν “Δ ᾿ Ἁ » “ ’ὔ 

ἐμεῖ σὸν ἰὸν οὐδὲν ἐχθροῖσιν βαρύν. 680 
» ’, “ ,}» 

ΧΟ. ἐπεὶ καθιππάζει με πρεσβῦτιν νέος, 
“ 3 » 

δίκης γενέσθαι τῆσδ᾽ ἐπήκοος μένω" 
«ε » ΄ 53 “ “ 

ὡς ἀμφίβουλος οὖσα θυμοῦσθαι πολει. 
“ἰ ὧν Φ, » “ 

ΑΘ. ἐμὸν τόδ᾽ ἔργον, λοισθίαν κρῖναι δίκην" 
“ 3. Α “ΑΝ ἂν ἌΑ 

ψῆφον δ Ὀρέστῃ τὴνδ᾽ ἐγὼ προσθήσομαι. 68 
4 ᾿ 3 » ο ΥΡἘΚῚ 

μήτηρ γὰρ οὔτις ἐστὶν ἥ μ᾽ ἐγείνατο. 
Ων ἄν ἂν » “ ’, ἈΝ ’ὔ ΄“ 

τὸ δ᾽ ἀρσεν αἰνῶ πάντα, πλὴν γάμου τυχεῖν, 
“ “ ΄ὔ ᾽ τς Ὡς “ ᾽ὔ 

ἅπαντι θυμῷ, κάρτα δ᾽ εἰμὶ τοῦ πατρός. 
. Ν , 

οὕτω γυναικὸς οὐ προτιμήσω μόρον, 
57 4 ’ὔ » ,ὔ 

ἀνδρα κτανούσης δωμάτων ἐπίσκοπον. 690 
κι. ᾧ 3 ΄, Ἂ » ΄ ἴδ νικᾷ ὃ Ὀρέστης, κὰν ἰσοψηῴφος κριθῃ. 

» ΄ ΕἸ « ᾽ὔ 7ὔ 

ἐκβαλλεθ᾽ ὡς τάχιστα τευχέων πάλους, 
“ - ΝΜ ’ὔ ,, 

ὅσοις δικαστῶν τοῦτ᾽ ἐπέσταλται τέλος. 
3 κο9»᾽ 5 - ν ΄, 

ΟΡ. ὦ Φοῖβ᾽ ᾿Απολλον, πῶς ἀγὼν κριθήσεται; 
3 Ν ’, “ ὌΝΕΝ γῇ τ Τὰ κεν ΄, 

ΕΥ. ὦ Νὺξ μέλαινα μῆτερ, ἀρ᾽ ὁρᾷς τάδε: 69 
“- » ᾿ ΄ 2 Ἃ ' 

ΟΡ. νῦν ἀγχόνης μοι τέρματ᾽, ἢ φάος βλέπειν. 

Ερῖϑί. πι. Ὁ: 9: οἱ Ῥοΐβϑοη. ἋΟἸοΙ, Ν. ΑΙ4. Βοῦ. οἱ 5ῖς ὅδ οὶ. 

δα Οαγδβ. Β. 39. δ]. σοπίγανϊα 687. τὰ δὲ ἄρσενα τηᾶτρ;. ΒΝ]. 

οοΙτθοῖῖο Παΐ Ηοτοά. 11. 121. 91.᾿ 688. θυμᾶ Βοῦ. 

ΒΙΟΜΕ. 689. καὶ ρΙῸ οὐ ΑἸ]4. 'Τιμτι. ν. 

680. ἔμῃ Μεά. ἐμῇ τ]. σὸν 1. ἃΡ. Κ΄ίξ6ρ!. 

ἰὸν α. ὦ Ματρ. ΑΚ. πο Πη6]1π|5 690. κτατούσης Τ ἼΠῊ. 

Ρυΐο. τὸν ἰον νι]σ. ἐχθροῖσι ΝΙ 64. 693. ἐκβάλεθ᾽ ΕἾον. ἔκβαλλε δ᾽ 

ΕἸον. ΒοΡ. Ττη. ς0η]. ΒΟΡ. ἴῃ ποί[8. πάλος δίθρῃ. 

681. καθιππάζῃ Ἰἰθνὶ, 564 καθιπ- ὁοτ. ἃ Ρ. 

πάζει ΕἼοΥ. 694. ἴσοις ΡΙῸ ὅσοις ΕἾΟΥ. 

Ο82. ἐπήκους ᾿ο0. 696. ἀλλ᾽ ὁρᾶς Ῥάγ. νν. 695. 6. 

088. ἀμφίβολος Μεά. γομποει. 7. Ευπηθηϊδίῃ {Ἰαπμΐ Μαα. Ν. 
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ΕΥ. 

ἍΙΣΧΎΛΟΥ 

π, τὸς Ν 3, 

ἡμῖν γὰρ ἔρρειν, ἢ πρόσω τιμὰς νέμειν. 

ΟΡ. πεμπάζετ᾽ ὀρθῶς ἐκβολὰς ψήφων, ξένοι, 
Ν ΑΝ ὙΠ τὴν χω ΄, Ε ΄, 

τὸ μὴ ἀδικεῖν σέβοντες ἐν διαιρέσει. 

γνώμης δ᾽ ἀπούσης πῆμα γίγνεται μέγα" 
“ ’ 3 “- 

βαλοῦσά τ᾽ οἶκον ψῆφος ὥρθωσεν μία. 

ΑΘ. 
3 Ἂν Ὁ οϑ.5 ΄ὕ ο ΄ 

ἀνὴρ ὃδδ᾽ ἐκπέφευγεν αἵματος δίκην. 
5, “ἡ 5 3 ν - ΄ὔ 

ἰσον γὰρ ἐστι τἀρίθμημα τῶν πάλων. 

ΟΡ. 
΄“ ’ 7 

καὶ γῆς πατρῴας ἐστερημένον σύ τοι 

697. ἐρεῖν πο}, ἔριν ΑἸα. δ᾽ ἄρ 

ομιοίζ. Το η46. μένειν Ρ1Ὸ νέμ- 

ειν δν ακοῖ, 56 Ῥθπθ οἵ. ὙΥῈ]]. 

κράτη νέμειν ὅορῃ. (Εὰ. Β. 202. 

298. ΑἹ. 99. γῆς ἴσον τέμειν (Ε) ἃ. 

Ἡ. δὅ78. 

6098. ξίφων ποῖ. ψήφοον ΑἸά. 

γουβα 698---701. ΑΡΟ]ΠΠΙ ἄαι 

ΊΘΡἢ. Πόσο σου ηπδηΐ τ] 14]: 

5604 γχϑοΐθ ΥΊΘβΘΙθγ5. ΟΥΘΒΙ ἃ5- 

βιθγδῖ. 

699. μὴ ἀδικεῖν 110 11. 9]. συν- 

ἰσις Ν. μάδικεῖν )1π. αἱ 

ΒΈΡΤΑ. 

700. γνώμης ἀπούσης 5'π6 δ᾽ 

Μαυβρι. 

701]. βαλοῦσα δ᾽ Ῥ. βληθεῖσα 

6011. ΒΘΠ1]. ΠΟ ΘοἸκῖα5 ἴη ῬάγΆ Πρ. 

Ρ- 165. ἢξθο παβοί: “ψῆφος βαλοῦ- 

σα ΟῚ 8]1061 101 ν᾽ ἀοίιν 4181} 

φρυκτωρία τρὶς ἐξ βαλοῦσα Ἀρ. 99, 

8 εὐβολοῦσα, εὐτυχοῦσα, Ἰπλαρῖη 

ἃ ἰΘΒΒΘΙ ΔΙΊ 8 0111 ῬΓΌΒΡΕΤΟ Τ6ρ6- 

(τὰ. ῬΘΒΒΙΠ16 ΓΘΠ} οΘβϑιῦ ΜΙ ΌΒΡΥ. 

41 Πι886 ποίαϊ. “1. βάζουσά τ᾽, 51. 

Ἡογοάϊΐδηιϊ5. τῆς οὖν χειροτονίας 

5 , 5 ΄ Ἀ Ν , 
ὦ Παλλας, ὦ σώσασα τοὺς ἐμοὺς δόμους, 

700 

70 

ἐκείνους ἀνειπούσης 10. ν]]. «. 

δ. νῈ] θάλλουσα ν6] λαλοῦσα. 

Ῥδα]10 16 ]1||8 παροῦσα Ἡ. Νοβ85. 

Μοχ ὥρθωσαν τι], ΑἸά. Τάδιη 

ϑαΐθη}) οϑ ἂς 81 αἰχιίββοῦ. μία 

ψῆφος, ὥσπερ καὶ ἔβαλε, οὕτω 

καὶ ὥρθωσεν οἶκον. Αἴαιθ [1ἴὰ 

ίβγβ 50}0]. ἡ ψῆφος δὲ βαλεῖν τε 

καὶ ὀρθῶσαι οἶκον δύναται. Ἧ7ος 5] 

ΠΟ Ῥ]δοθί, βαλοῦσα 6046) 5681 

ἀϊούμμν οὐἱΐ ἂο ἴῃ ἀρ. ν. 99 86. 

"αοέιν 5.0, φαοα [ΟὈΘοΙτο νι θίαν. 

γνώμη δυίθι, 4σποἃ δα βαλοῦσα 

Βυρρ]οὺ Πθυτη. πο οϑὺ δ γω- 

φύνυι, 584 γνώμης ἀπούσης Θϑῖ 5] 

ργμκαομίϊα αὐδὶΐί, οἱ Ῥγεθοθθῃβ 

πεμπάζετ᾽ ὀρθῶς ΘΟΧΡΙΙΟΔΐ. 

702. ἄνηρ Ν. ὅγ᾽ ϑίθρῃ. ὅδ᾽ 

ΕἸοΥ. νηοί. 

704. σώσα 515 Μροα. γρίοριίϑϑ 

δι}6 01] [16 γ81} ΘΘΙΏΙΠΔῖΔ ΠῚ ΠΟ 

ΒΟΥ 6 θάμ. 1. δα νη. ἂρ. Β1]. 

4 ΘΠ} ΒΌΡΤα ΟἸΪΑν]. 

70. γαίας Ρ1Ὸ καὶ γῆς (01}]. 

1) 1η4. 51π6 οαιιθθα. μ᾽ ἐστερημένον 

Ρ: 
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’ 7 . Ἷ ἜΧΧ “ » ΄ 

κατῳκισάς με᾿ καί τις νων ἐρεῖ, 
᾽ “ ΕΑ 53 ΕΙ Ἂ 

Αργεῖος ἁνὴρ αὖθις, ἐν τε χρημασιν 
΄ [4 

οἰκεῖ πατρῴοις, Παλλάδος καὶ Λοξίου 
Ὑ Ν “- ΄ ἊἝ ἣ) 

ἕκατι, και του παντα κραινοντος τριτου 

΄- ἃ “ ,ὔ 

σωτῆρος, ὃς πατρῷον αἰδεσθεὶς μόρον, 7110 
7’ Ν ’ὔ 7 ε “- 

σώζει με, μητρὸς τάσδε συνδίκους ὁρῶν. 
φῶ ᾿ 7 “ “ “ “ 

ἐγὼ δὲ χώρᾳ τῇδε καὶ τῷ σῷ στρατῷ 
Χ Ν 9 “ 7 , 

το λοίπον εἰς ἁἀπαντὰα πλειστηρὴ χρονον 
ε 7 ΄“ ΕΒ Χ ,ὔ 

ὁρκωμοτῆσας νῦν ἄπειμι πρὸς δόμους, 

μήτοι τιν ἄνδρα δεῦρο πρυμνήτην χθονὸς 
5 ’, ΜΠ 5 ,ὔ 3 , ,ὔ 

ἐλθοντ᾽ ἐποίσειν εὖ κεκασμένον δόρυ. 
5 ἅς Ν Ε ΄- ΒΥ 5 ’ 4 

αὐτοὶ γὰρ ἡμεῖς ὄντες ἐν τάφοις τότε; 
“-“ 3 Ψ , “- ΞΕ ΄’ 

τοῖς ταμὰ παρβαίνουσι νῦν ορκώματα;, 

ἀμηχάνοισι πράξομεν δυσπραξίαις, 
« Ν ΕῚ Ἢ ἈΝ , ͵ 

ὁδοὺς ἀθυμους καὶ παρόρνιθας πόρους 

700. κατῴκοισας Οπ6] 1. 

707. ἀρὴρ ἘοΌ. ἀνὴρ 101]. “ἀνὴρ 

ΟἸαβρ. νην Ἰοοὶ ργϑοίου νι ὙΥ 61]. 

᾿Αργεῖος ὁ ἀνὴρ [ἀ]διπη 1πά]08}5 : 

᾿Αργεῖος ΘΠ ργερἀϊςαίηϊ Θϑί. 

““ κτήμασιν Ῥ7Ὸ χρήμασιν ἀπ ὈἸΔΘΥ 

φΟΠ]Θοῖῦ ΠοΥν11]. δα ΟΒματῖῖ. Ρ. 197. 

Τη816. ΒΙΟΜΕ. 

709. τρίτον εηδί. Ν. 

710. ὃν πατρ. ΕἾον. δ᾽ σπθί. 

712. τῇδε χώρᾳ οῃθί. 

719: 

ΑἸα. 

χρόνῳ ΑἸΑ. 

πλεισθήρῃ 

πλεισθήρη ἀπο]. ΤΤυμη. 

τολοιπὸν Ν. 

714. ὁρκαμοτήσας ἈΟΡ. ἔπειμι 

Ραν. 

710. ἐποίσεις Ῥαϊ. ἐπείσειν 

720 

61}, ἐσήσειν ΑἸά. Τυμη. φαοά 

614 |θυ. δα Εν, ΕἸ. Οδ6. οχῳαῖς- 

515 Ραίαῖ, 56 οἵ, Ἐλπτσ. δ αΡρ]. 

1190. 4ιθὴ ἰἸοοιπη Ιπαϊοαν! 

Βίδη]. ἐσοίσειν ὟΝ ακοί, 

717. ὑμεῖς ΑἸά. Ψοιδὰθ ΠΟ5 

717--- 724. τηϑιι 105 ραΐαὶ 1)1πη4. 

ἼΘΟ 5116 πηᾶστὰ ΡΙΌΘΔΌΠ 4115 

5Ρ6 616, Θαοά 51 νϑι πῃ 510, 501Ρ- 

{186 νἱτ1ἃ ΘΙ ΘΠ ἀλγ6. ΘΟΠΑΙῚ ᾿ ΥἹΧ 

ΟΡΘΥδ6 οὐ. 

718, παρμένουσι ῬδΙ. προβαίν- 

ουσι ΕἸοΥ. 

719. ἀμηχάνοις Μίαά, Οπο][, 

ΑἸά. Ῥοβὶ δυσπραξίαις γϑοΐθ 1Π167- 

Ραηρὶῦ ῬΌΤΗ. 

720. ὁδοὺς ἀτίμους Βιροί. Ῥ, 
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᾿, « Ε] ΄ ͵7 ,ὔ 

τιθέντες, ὡς αὐτοῖσι μεταμέλῃ πόνος. 

ὀρθουμένοις δὲ καὶ πόλιν τὴν Παλλάδος 
΄ ΑΝ ΄ 4 ΄ 

τιμῶσιν ἀεὶ τήνδε συμμάχῳ δορί, 
- “-“- «ες ΄σ 5 3 ’ὔ 

αυτοισιν ἡμεις ἐσμεν ευὐυμενεστέροι. 

Α, - - Ν ᾿ν Ν “- ἈΝ 

καὶ χαίρε᾽ καὶ συ καὶ πολισσοῦχος λεῶς 725 

’ὔ “ΑΝ ΄“- 5 7 Ε 

πάλαισμ ἄφυκτον τοις ἐναντίοις ἐχοίς. 
᾿ 7 Ν Ν ἤ 

σωτήριον τε καὶ δορὸς νικηφορον. 

ΧΟ. 
»Χλ Ν γο 5 " 

ἰὼ θεοὶ νεώτεροι παλαιοὺς νομους 
Ν ΄σ δ 

καθιππάσασθε κἀκ χερῶν εἵλεσθέ μου. 
ΕΟ Ν »»:Ξῃ ε ’ὔ 7 

έγω δ᾽ ατιμος ἃ τάλαινα βαρύκοτος. 

ἐν γᾷ τᾷδε, φεῦ, 
Ὰ ΓΝ 3 ων 

ἰὸν ἰὸν ἀντιπενθῆ 

750 

μεθεῖσα καρδίας σταλαγμὸν 

οὗ ΠΊΟΧ ὀρθουμένους. 1) 6]π46 παρ᾽ 

ὄρνιθας το]. Ν. ΑἸΙά. Τυτῃ. 

Υ. Ὁ. ἴῃ τηᾶῖρ. Π10γ. ΜΠ. Ἔχρ]οαΐ 

ἀθύμους απΐηιο ποη, γϑβροπθηΐε8. 

ΟἿ, ΒΙοιαῖ, Μα5. ΟτΠ. νο]. 11. Ρ. 

49ὅ. 
οι 

721. μεταμένῃ ΑἸά. μεταμέλη ΕἾοΥ. 

722. ὀρθουμένοις Ν. “στη. οἵ 

515. ΟΠ ΘΠ τ 51 (Δ Π11 οδϑύ ἴῃ 

ἄυρῖθ ἢἀοὶ Ἰοοο, νἱά. 717. ὀρ- 

θουμένων νυἱρ. αποᾶ Πιιδίσα 41- 

ἄτη ΟΧΡΙοαγΘ νοΐ. [ΘΟ 5 
Τπυογά, ἰν. 10. ὃ μενόντων ἡμῶν 

ξύμμαχον γίγνεται, ὑποχωρήσασι δέ, 

καίπερ χαλεπὸν ὄν, εὔπορον ἔσται, 

4πθ} οομρατανιΐ ΑἸ ΡΈΒΟΒ]ῈΒ, 

Ρ]ΔΠ6 8]16 115 6ϑύ. 
723. ἀεὶ Μεά. ΑἸ4. αἰὲν τε ]1- 

4]. 
724. εὐμενέτεροι ΑἸ]ά. ἀσμενέσ- 

τεροι ΒΟΡ. Ῥῖο ἐσμὲν αποα ΟΡ6]0 

ποίΐαι ΡοΙ5. ἐσόμεθ᾽ ο0η]. ΗΘΔ}. 

οἱ 5ὶς Ἰθροπάσμῃ ριυῖαϊ Β]οτϊηΐ. 568 

νΘΙ6 ΟὈβουναΐ ΒΒ. ΓΠΘΙΊΒ ΡΥ ΘΒΒΘΉΒ ΠΟ 

ῬΙῸ [αἰυ1Ὸ ΡΟΠΊ. 

2. (Ομ ροϑί χαῖρε ροηϊΐ, 

Ροβί λεὼς τοοί ἀ6]θι Π)1η6οτί. 

728, παλαιοὺς Ν. 

729. κἀκχειρῶν ΑἸΑ. 

7390. ἅ τοοῖθ Πιπά. Τοίηάθ 

ῬΙθμσπη. Ραποίμμ ροϑβί βαρύκοτος 

ἀο]ο υτη. : 

732. ἰὸν ἰὸν 51. τοοίΒ Μρά. 

ΕἸον. γ᾽ ποῖ. αἰ π6 1 ν.]. ἀρ. ϑίθρῃ. 

ἴον ἴον Ν. ἰοὺ ἰοὺ το ] 141]. ἀντιπαθῆ 

ΕἸον. Ραγ. ν. 1. ἃΡ. ϑδίβθρῃ. 584 ἀν- 

τιπενθὴ Μοά. απο! . ΑἸα. ΒΟΡ. 

Ταύτῃ. ϑίθρῃ. οἱ δῖος ὅσο]. ααϊ 

ΘΧρ οαΐ ἰσοπενθῆη, ὁμοῖα δρῶντα 

οἷς πέπονθα. 

η838.. καρδίᾳ Ν. καρδία ΕἾοΥ. 
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ἱ χθονὶ ] ἄφορον, ἐκ δὲ τοῦ 
Ν Υγ " 53 

λειχὴν ἄφυλλος ἀτεκνος, ὦ δίκα, 
Ἃ » 7 

πέδον ἐπισύμενος, 

βροτοφθόρους κηλῖδας ἐν χώρᾳ βαλεῖ. 
΄ ψ, ΄σ ,ὔ 

στενάζω; τί ῥέξω; γελῶμαι: δύσοιστα 
7 32, ΕΣ Ά ΄’ , ΄ 

πολίταις ἔπαθον. ἰὼ μεγαλα τοι κόραι δυστυχεῖς 
"νὴ σ΄ 

Νυκτὸς ἀτιμοπενθεῖς. 

6): 

740 

ἐμοὶ πίθεσθε μὴ βαρυστόνως φέρειν" 

οὐ γὰρ νενίκησθ᾽, ἀλλ᾽ ἰσόψηφος δίκη 

ἐξηλθ᾽ ἀληθῶς, οὐκ ἀτιμίᾳ σέθεν. 

734. Ὁϊηάοτῆο βαλῶ νεὶ ἴβ]θ 

4υϊὰ νΙἀοίαν ἜΧΟΙ 1558 : 5864 ΡΟ τι5 

νου θὰ ἀνακολύυθα 6586 5: .ΠΠΘΤῚ1), τι; 

ἐγὼ μεθεῖσα κ- τ. Ὰ. πΟΙΗΪΠΔΕν 5 511 

Ροπάθηβ, δὲ διιίθιη ἴῃ ΘΡΟΔΟΒΙ 

ΒΘααδίῃν ; 86. 64; ἢ06 Τηᾳιαηι. 

794. χθονὶ ἄφορον Τ΄ ΤΠ. οἵ 51. Ρ. 

χθόνια φόρον ΑἸά. χθονιαφόρον ἈΟΌὈ. 

ΊΘΡἢ. Ξΐσμο]. 41 ΘΧρ]οαὶ τὸν 

εἰς τὴν γῆν φερόμενον. Τ)1η4. χθονὶ 

νοὶ] ἀο]οπάπι) εὖ ἀοοἤτη 5 Παΐ, ν6] 

ΡΙῸ γᾷ ἴῃ γν. 791. τϑϑι πη πὴ 

Ραΐαί. ΟἸΊΠΪΠΟ Τηθη οὶ 8]14 114 

ῖσ Ἰαίθοί, Βα! ἀθη ν8] χθονὶ 

6] ἸοἸθη τιμὴ, πα 8) ἄφορον ο6Χ- 

Ῥ]Ἰοα Πα: οδιι55ἃ Δ] οί, γ6] ροβί 

καρδίας ν. 739. τοί ΔΘ πά π Ραΐο. 

788. λειχὴν τοοίθ 1)1πα. λιχὴν 

101. Νόοη ἱπίθρτιπ ἤπης ν6- 

5 Ραϊαΐ Ὠιηᾶ. ΜΙῸΧ ὦ Ρ1Ὸ ἰὼ 

Ηξετιιη. ἐπισύμενος Νεα. 

Ν. Τυπ. ΝΊΘΡΒ. 

ἐπέσσυμος ΑἸά. ἐπεσύμενος ΒΟΡ. 

60Η]. 

ἐπεσσυμένος 

7917. βαλεῖ Τ πη. βαλεῖν το] 14τι]. 

βαλεῖν στενάζω Ν. 

ἘοΡ. Παροὶ κλῖδας. 

798. στενάξω ΝΜ 4. Ραν. Αὐγαΐ. 

τί γένωμαι; Ν. Ἠδθηπ. 564 Πος 

Πη ΘΠ νΊΟΪαί, απο ῬΑΟΟΒΙΔοπι 

οϑί, ΟἸμΠΪΠῸ ΤΘΟΙΡΙ ΘΠ άπ Ραΐο 

6Χ ΤΥ ΒΙΙ Θῃηθηἀδίίοηθ γελῶ- 

ΡῬΙῸ κηλῖδας 

μαι. “ἴ, τί γένωμαι: ὃ. ςο. Τ. 

144. τί πόλις ἄμμι πάσχει; τί 

γενήσεται; 1ἴῖὰ Η ογτη. οἱ ΜΚ. Ν. 

ΒΙΟΜΕ. 

799. μεγάλατοι ΑἸ, 1η8]6, 

μεγάλα τοι ΥΘ]16 01} : “04 ΟἸΠΠΪΠΟ 

ΒΘ νη. μεγάλα τε Ρ. 

741. πείθεσθε Δ οα. ΑἸά. ΒοΡ. 

πείθεσθαι (ἀπο]Γ. βαρυτόνοος ΑἸά. 

Ηἰὶς νϑιβιιθ πὶ ᾿Π564 ΘΠ. 1015 

ἀδθϑὶ πὶ ΕἾἼΟῚ. ἀβαῖι8. 84] νϑυβ.}} 

768. Θχο σιν, ἀΌΞ416. ἰΔτηθῃ {11 

Ἰᾶσηᾶ. ὅς οἵ ἴῃ ϑηοί. ααυὶ 

(ἄτη πος ἰοοὺ ΠΟῚ Θϑύ 10 1{1]|1|5.Ψ 

741ΞΞ 767, ὁὅτὰ. Ν: 

743. ἀτιμίας ΑἸά. Τύχη. 

᾽7ὔ 
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ἀλλ᾽ ἐκ Διὸς γὰρ λαμπρὰ μαρτύρια παρῆν, 
5 ΨΥ 7 Ν 5 « -“ 

αὐτός θ᾽ ὁ χρήσας, αὐτὸς ἢν ὁ μαρτυρῶν, 

ὡς ταῦτ᾽ ᾿᾽Ορέστην δρῶντα μὴ βλάβας ἔχειν. 

ὑμεῖς δὲ τῇ γῇ τῇδε μὴ βαρὺν κότον 

σκήψητε, μὴ θυμοῦσθε, μηδ᾽ ἀκαρπίαν 
“4 5 3 “ , ’ὔ 

τεύζητ᾽, ἀφεῖσαι δαιμόνων σταλάγματα, 

βρωτῆρας αἰχμὰς σπερμάτων ἀνημέρους. 790 
ΠΑ ΤῊΝ ἣ “- « 

έεγω γὰρ ὑμῖν πανδίκως ὑπίσχομαι, 

ἕδρας τε καὶ κευθμῶνας ἐνδίκου χθονός, 
,ὔ ς "2 ΓΕ 3 Ψ 

λιπαροθρονοισιν μενας ἐπ᾿ ἐσχαραις, 
ῶ 3 “ Ψ- 
ἕξειν, ὑπ᾽ ἀστῶν τῶνδε τιμαλφουμένας. 

ΧΟ. 
ἘΝ Ἂς ΄ὔ ᾿ 7 

ἰὼ θεοὶ νεώτεροι παλαιους νομους 70 
΄ ᾿ Ἀ 

καθιππάσασθε, κἀκ χἐρῶν εἵλεσθέ μου. 
ἽΝ οΥ ον ἘΠ ες ὔ Υ, 

εγω ὃ ἄτιμος ἃ τάλαινα βαρύκοτος. 

744. Τ)ε ΟἹΡτάοῦν ἴῃ ααϊηΐο 

5646 νἃ. Η ον. Ῥτοῖ. δα Η 66. Ρ. 

ΧΧΧΥΠΙ. 6 α]6υ. 46. γϑῦβ. ἀοΟ ΠΏ. 

Ρ- 987. οἵ. Βυρτὰ ν. 448. 

745. ἡθήσας ΑἸά. ὁ θήσας ΜΙεά. 

Ῥαϊ. ΕΟ}. 584 χρήσας τη. 

747. ὑμεῖς δέ τε τῇδε γῇ βαρὺν 

κότον ΝΙεα. Ῥαν. ας1{. ΑἸά. ἈΟΌὈ. 

748. ΑἸά. Ταχῃ. 

σκήψησθε γο]ϊατι]. σκήψητε γθοίθ 

ἘΠΠ25]. δα Επτ. Μοα. 91. ΘΙΤΌΟΙΘ, 

βἰοαῦ αἷΐ, [ὉΥβὰ} ΟΧχ σ᾽οη0 θυ- 

μοῦσθε παῖϊο. ιά. 6715. ποίθῃη. 

Ἐταβίτα τοραρηαί ὙΥ 6]]. 

749. δαιμόνων αυ!]ραΒάδηι ν]46- 

σκήψασθε 

{πὰ νοϑτη. Παττ ΟΟΥ 8 νἀ 6] 

Ῥοίεβί δαιμόνων ἃ ΕἾΤ 115 46 5610 515 

ἀϊοίι : πλευμόνων οο0η]. ΜΙ ΠΒΡΥ. μ Ὁ 

ΝΥ αἰκεί. οἵ βὶς Η δι). ϑοῃιιθίζ. 601]. 

711. δδα ορίϊηι6 νυ]ραίΐδτη βουναΐ 

Το ΡΥ θο5 601].ν. 399, βόσκημα δαι- 

μόνων. ΝΙοΧ ΡΙῸ σταλάγματα Ραγ. 

μαροὺ ν. 1. στενάγματα. 515 οἷ 1ῃ 

Μαχιρ. Μά. οχ θαάθιη μηδᾶπιι, οἵ 

1ῃ 0Π0]. οὐ τηᾶγρ.. 55. 

τῦθ. αὐχμοὺς τηᾶτο. οβδβ. δὲ 

ϑρδηῃ. δὰ (4]1. Η γυμη. ἢ) 1δῃ. 19. 

αἰχμὰς νᾳ]ρο ; 4ποα πγιΐδγθ ΠΟῊ 

ΔΌΒΊΤΩ, Οἵ Τη ΘΔ ΡΠΟΥΊΟΘ 511Π}1} ροίοδβί. 

νἱα. δημποί. ἄχνας 60η]. ΜΌΒΡΥ. 

761. πάνδικος ΑἸΑ. 

792. ἐνδίκους 60η]. Η ΘΔ}. 

789. αἰσχάραις ΑἸὰ. 

76, χειρῶν απο1[. ΑἸᾺ. εἵλετε 

απο] , ΑἸὰ. 

γ4δ. 

ὩΣ Ἢ 

ὃ 

᾿ 
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ἐν γᾷ τᾷδε, φεῦ, 
»»"ν "Ν 3 - 

ἰον ἰον ἀντιπενθὴ 

ΤΥ ὧι 

μεθεῖσα καρδίας σταλαγμὸν 760 

[χθονὶ] ἄφορον, ἐκ δὲ τοῦ 
Α "7 ΕἸ 3 

λειχὴν ἀφυλλος ἀτεκνος, ὦ δίκα, 
, 3 ᾽ὔ 

πέδον ἐπισύμενος, 

βροτοφθόρους κηλῖδας ἐν χώρᾳ βαλεῖ. 
δ. ͵ὔ “Ὰ ΄- 

στενάζω; Τὶ ῥέξω ; γελώμαι" δύσοιστα 70 
,ὔ ῳ 3. ΥΝ ΄ 7, - 

πολίταις ἔπαθον. ἰὼ μεγάλα τοι κόραι δυστυχεῖς 
Ἁ 3 “ 

Νυκτὸς ατιμοπενθεῖς. 

ἌΘ' 
“ 7 

θεαὶ βροτῶν κτίσητε δύσκηλον χθόνα. 

3 ΕΣ ΘΝ, Ὁ ἢ ’ " 

οὐκ ἐστ ατιμοι, μηδ᾽ ὑπερθυμως αγαν 

ΝΥ ᾽ὔ “ Ἃ ΄“ Ἃ 

κάγω πέποιθα Ζηνί, καὶ τί δεῖ λέγειν ; 770 

καὶ κλῆδας οἶδα δωμάτων μόνη θεῶν, 
- ,ὔ 3 ᾽ ΄ὔ ᾿ 

ἐν οἷς κεραυνὸς ἐστιν ἐσφραγισμένος 

799. ἰού, ἰού νιυ]ρ'. 56α ἰὸν, ἰὸν 

Μά. Ῥανυ. Δοχ ἀντιπενθῆὴ “1. 

ΘΊΘΡΕ. ἀντιπαθὴ Νίε4. Ῥαν. ΑἸά. 

ΒΡ. νι. βιιρτα 792. 

700. καρδίαν ΓΗ. 

761. χθόνια φόρον ΑἸά. χθονια- 

φόρον Μεά. ΒοΡ. ὅίθρῃ. χθονὶ 

ἄφορον τη. νἱα. 5ιρτὰ γν. 794. 

762. δουθθηάθτη λειχὴν αὖ 

ΒΌρΡτα ν. 790. 

763. ἐπεσσύμενος Νεα. ἐπεσ- 

συμένος ΒΟ. Τ χη. ϑίθρῃ. ἐπέσ- 

συμος ΑἸά. 

764. βαλεῖ Ταχπ. βαλεῖν τ6]1- 

41. 

705. [τογπτὴ γελῶμαι οππὴ 'ΓνΥ- 

το Ἰοροπάμτη. γένωμαι, δύσ- 

οἰστα (510) Νῖρα. δύποιστα ΑἸά. 

ΜΟΧ μεγάλα τοι 1ίεγττη τϑοΐθ ΑἸά. 

ΠΟΡ. δυστυχαῖς ΑἸα. 

108. ἀγὰν ΑἸά. 

769. βροτοῦ ΒΙσοί. Ῥ. στήσ- 

τε 1011. Εἰ χυϊάθμη στήσητε 601- 

ΤΡίι) Ραΐο, 4115 ΘΠ ἰοςαι- 

ΠΟΙ ΘΠ ἰπ]6 110 4118}15 651 ἱστάναι 

χθόνα δύσκηλον ἢ Τι65ὉῸ κτίσητε, ἄθ 

41ὸ ἐλβ ν } 1 Ἰ]Ἰομαίθ, φοα νοοῖ 

56Π0]. νἱ4. βαρτα ν. 17. Απῃηοί. 

711. δώματος ΒΙροί. Ρ. 

712. ἐν οἷς Ν. οἵ 51. Βομαρίζ. 

ψειη Ραΐο οἷς, τι 4116 Θηΐτη ΗΘΥῚ 

Ῥοίοβί, τὖ δωμάτων ἐν ᾧ ΑἸΙΧΘΙΪ 

Ροϑία, αφυϊοαυϊὰ (6. σΟηβί ΠΟ 016 
ἀπε νας ᾿ . "- 

πρὸς τὸ νοούμενον ([ἰοαπΐ 81]. 
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Ν ΄“ ΄ ᾿ ᾽ Ν 

ἀλλ᾽ οὐδὲν αὐτοῦ δεῖ σὺ δ᾽ εὐπειθὴς ἐμοὶ 

γλώσσης ματαίας μὴ ᾿κβάλῃς ἐπὶ χθόνα 
΄, “ 

καρπὸν, φέροντα πάντα μὴ πράσσειν καλῶς. 171 
, κ ΄, Ν ΄, 

κοιμα κελαινοὺ κυματος πικρὸν μενος, 

ε , Ψ 3 ΤΕ 

ως σέεμνοτιμος καὶ ξυνοικήτωρ εμοι 

πολλῆς δὲ χώρας τῆσδ᾽ ἐτ᾽ ἀκροθίνια, 

θύη πρὸ παίδων καὶ γαμηλίου τέλους 
᾿΄ , 3 Ν , βιωΝ , 

ἐχουσ᾽, ἐσαεὶ τονδ ἐπαινέσεις λόγον. 

ΧΟ. ἐμὲ παθεῖν τάδε, φεῦ, 

780 

Ὁ Ν , 7, ΄. » ΄- 

ἐμὲ παλαιόφρονα, κατὰ τε γᾶν οἰκεῖν 
3 γ “ ,ὔ 

ἀτίετον, φεῦ, μύσος. 

οἴ οἵ, δὰ φεῦ. 

͵7ὕ ͵7 “ Ψ ,ὔ 

σνεῶω τοὶ μενος, απᾶντα ΤΕ ΚΟΤΟν. 

788 
΄ ϑο τε ’ Ν 5 , 

τίς μ᾽ ὑποδύεται πλευρᾶς ὀδυνα ; 

79. ἐπειθὴς ΑἸά. 

74. γλώσσῃ ματαίᾳ Βροί. Ῥ. 

7. πράσσει Νίοα. 

760. κοίματος ῬΙῸ κοίμα ΑἸά. 

κῦμα ΒΡ. καὶ κῦμα ΕἾοτ. Ν. καὶ 

κοίμα Νεηοί. 

778. τῆς δέ τ᾽ ἀκροθίνια Μεα. 

τῆς δετ᾽ ἀκροθίνια ΑἸὰ. τῆσδε τάκρο- 

θύνια ΤΎτΗ. τῆς δὲ τ᾽ ἀκροθίνια ἘὉ. 

τῆσδ᾽ ἔτ᾽ ἀκροθίνια Ἠ ϑττη. τΤοοΐθ, 

404 οατῃ ομπθίΖίο γθ6θΡ]. 

779. θύη «εἷς τϑοῖθα Α]ά. Βοῦ. 

ὅ64]. γο55. θύῃ νι]σ. πρὸς παίδων 

ϑΊΘΡη. ββα οουυ. Ρ0Ό Μοχ τέλος 

Οπο1, ΑἸὰ. Ταχῃ. 

780. ἐς ἀεὶ 0)». ἐσαιεὶ γ6]16}1, 

ἐπαινέσης ΕἾΟΥ. 

782. καταγᾶν Νίο. κατὰ γᾶς 

Ἠοῖτη. ου θη πὶ οἴη 1)1η- 

ἀογῆο κατά τε γᾶν “04 ἃ]ΐθ1Ὸ 

Ἰοοο μαρϑηὶ Μά. ΒΟ. οἵ οοϊη- 

παίθ ροϑβί παλαιόφρονα ἸηΐογΡραη- 

Θοπά 1. γᾶς ἀπιῖθ }} ῬΤῸ γᾶν 5011- 

ῬΘΙΘ ΠΟῚ ΟΡ 680: οἵ. ν. 839. κατὰ 

γᾶν ἴηι ἐογγα να]οῖ. ΟἿ ν. 752. 5644. 

783. μῖσος ΑἸά. ΓΤ. ἀτίετον" 

φεῦ μύσος Νίεα. ὅτορη. ἀϊδίιπιο- 

[1006 τϑοίθ ηοίδία. μῦσος Βοῦ. 

8ῦ. οἷ οἷ 51. ΑἸ4. οἵ οἵ Ρ. 

οἰοὶ 1)1η4. 

786. ὑπόδεται Μίοά. πλευρᾶς 

ἈΟΡ. πλευρὰς, ὦ, δύα ΜΥΊΘΒΘΙΘΙΊ5, 

αὖ ἀοομηηἶι5. ΡΤῸ ἀϊροάϊα ἃπαρτ- 

51 τοδί παίπν, ὀδύναι ΕἸΟΥ. 



ΕΥ̓ΜΕΝΙΔΕΣ. “ πὶ 

θυμὸν ἄϊε, μᾶτερ Νύξ. ἀπὸ γάρ με τιμᾶν 
“ ΄“ 5 , 

δαναιᾶν θεῶν δυσπάλαμοι παρ᾽ οὐδὲν ραν δόλοι. 

ΑΘ. 
΄, Ν Ἂ Ν ᾿Ξ 3, ὧΝ “- , - 

καίτοι τὰ μὲν σὺ κάρτ᾽ ἐμοῦ σοφωτέρα 

Χ , »" 55 
ὀργὰς ξυνοίσω σοι. γεραιτέρα γὰρ εἰ 

790 

φρονεῖν δὲ κἀμοὶ Ζεὺς ἔδωκεν οὐ κακῶς. 

ὑμεῖς δ᾽ ἐς ἀλλόφυλον ἐλθοῦσαι χθόνα, 

γῆς τῆσδ᾽ ἐρασθήσεσθε" προὐννέπω τάδε. 

οὑπιρρέων γὰρ τιμιώτερος χρόνος 
"ὕ ΄ - Ὰ Ων Χ , 
ἔσται πολίταις τοῖσδε᾽ καὶ σὺ τιμίαν 

787. θυμὸν ἄϊε. Ἀδοΐα ΟὈδονναΐ 

ιη4. ἄϊε ρϑῃυηα πϊο Ἰοπσἃ 

ἘΒΈΤΡΑΙΙ πὶ οἰ ιιβι]α ΟΠΟΥΙΔΙΗΌ]ΟΔ : 

6011. Η6βιοα. Ορ. οἱ ἢ. 915. αἱ 

6Χ ΕἸ ΥΤΠΟΪΟΡῸ ἄϊε ῬΤῸ ἄκουε Το511- 

ταῖς Θρομηῖι5, (Οο Π]ΠΡΊΟ ἰατηθῃ 

ΠΗΡΙΌΡΔηΐΘ. τιμᾶν δαναιᾶν τΤροῖθ 

Βοῖοι [,. Πτπἀοτί. τη ΓΠ 65. ΤΌ. 

11..Ὁ. 885. 901]. γερὰς παλαιὸν ν. 969. 

α. 

Ρτο τιμᾶν ΝΑ. τιμῶν (516) ΠαΡθοί. 

τιμῶν Ῥαγτ. ΑΙά. ΗΟὈ. τιμὰν 601]. 

«α. 

Ῥδαι5. 5ὶς οἱ Ρ. δαμαίων (516) Δ64. 

δαμέαν ΕἾοΙ. δαμαίαν (πιο 1{. Ῥατ. 

δαμαίων ΑἸά. ΒοΡ. δαμίαν ΤΠ. 

ϑίθρῃη. 6]α50. ἅπ46 δαμιᾶν Η ΘΥ1η. 

ΒΟΒαοίζ. ὟὟ 61]. ΤΠ τηᾶγσ. δα ὥ'6Π0]. 

“ἐ γ6] τῶν δημοσίων᾽᾿ δα]. ἴῃ 58. 

788. δυσπάλαλοι πο]. ΑἸά. 

οι 

δολῳ Μίοα. 15. οἱ δὶς ἴὴ ΡᾺγ. 

δόλῳ ΕἸοΥ. Ν᾽ ποῖ. ᾿ΓῚΠΉ. 

789. ὀργὰς μὲν οἴσω σου ΒΊσοί. 

Ρ. Μαοχ γερατέρα Ρᾶγ. 

790. καί τοι μὲν σὺ κάρτ᾽ Δ 64. 
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ΕΑ] ἢ, καί τοι μὲν σὺ γάρ τ᾽ ΑἸ]ά. 

καί τοι σὺ μὲν κάρτ᾽ εἶγ᾽ 'Γἀτη. καί 

τοι μὲν σὺ κάρτ᾽ ΒΟ. καί τοιγεμὴν σὺ 

κάρτ᾽ δΙΘΡΉ. κἂν εἶγε Ρ. Α11 4118 Θοη- 

Ἰθεοσπηΐ. Ορίμπηξ βιηΐ ὙΥ 1656]6 71 

καὶ τῷ μὲν εἶ σύ, οἱ Ἡ δτΙηΔΠη1 δά 

γΊρ. ὅ29. καί τοι τὰ μὲν σὺ Ἰεσ6 115 

οΟΠ]Θοΐαγθθ, “υάστη Πᾶης ΤΘο]- 

ΡΙθπάδτη 1πάϊοαν. ΜΊΠι5. ὈΘη6 

δαΐθιη 101 ᾿πτετρτοίαϊαν Η ϑυτηδη- 

ἨΠ5 : ΠΑΠῚ 56η51:5 δϑί, 7γαηὶ ἐϊδὲ 

ἰσηοδοαηι, μὐ (ἰαΐε ργουθδοίϊογϊ. 

Θιαηφιαηι 67 «ἑαίθηι φιϊαθηι 

(τὰ μὲν) ἐπε ἢι6 ηνἰέο βαρϊθη ο γ 

65: ηιϊδιὲ απέθηι δαρϊοη ἐδ πον 

ραγηι ἐοποορϑϑϊέ ἱπριέον : πιαγο 

(ψαὰηὶ (ἃ ΞΔΡΙΘΙ5. 515) αὖ γα 

ἐθηιρθγαγο «ἰομογας. Ἠης οοη- 

Ἰθοίαταιη Ππ]η6 τΤαβροϊ Η ΘΊτη. καί 

τοι γε μὴν οὐ ΤΘ50 1 1065. 

792. ἀλλόφυλλον ΒΟ}. ἐλθοῦσα 

ΕἸον. ΕοΌ. 

193. προυνέπω ΑἸά. ἐρασθήσευ- 

σθε αυο]ῖ, ἐρασθήσεθε ΑἸὰ. 

794. ὁ ὑποῤῥέων 0}. 
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ἕδραν ἔχουσα πρὸς δόμοις ᾿Ερεχθέως, 
,ὔ δ. τὸὟ “ Ν 7, ῇ 

τεύξει παρ ἀνδρῶν καὶ γυναικείων στόλων 

έσΨροιπΦ«Φ««ιοέὭηήϑαΕε τ Ύ 
“ Ὡς Ε 5 ΟΝ ΄σ ΄- 

ὅσην παρ ἄλλων οὐποτ ἂν σχεθοῖς βροτῶν. 
Ν 3. Ὁ , ω ΕἸ ΄ Ἁ ᾽7ὔ 

συ δ᾽ ἐν τόποισι τοῖς ἐμοῖσι μὴ βάλῃς 800 

μήθ᾽ αἱματηρὰς θηγάνας, σπλάγχνων βλάβας 
Υ ν π ΄ Ξ 

νέων, ἀοίνοις ἐμμανεῖς θυμώμασι 
5 “ Ὶ 3 , 

μηδ᾽ ἐξελοῦσ᾽ ως καρδίαν ἄλεκτορων, 
2 ΄ 3 ΄ » ΄“ ς 7, 3 

εν τοις ἐμοις αστοισιν ἱδρύσῃς Αρὴην 

5 ΄ Ν 3 

ἐμφύλιόν τε καὶ πρὸς ἀλλήλους θρασύν. 

797. τεύξει 1101]. στόλον (πιο ]Γ. 

ω 

ΑἸΙα. στόλον Ῥαϊ. Ῥοκί της νϑι- 

5.1 Δ]164 14 ΘΧΟΙ 1558 1 410 [Ὁ1| 

5 βίδητντὴ δὰ 06 ΤΘΘΥΓῸΣ 

ὅσην τΤϑοΐθ ρΡαϊαί Τ)1ηΔοτί, 

798. σχέθοις νυ]ο. εἴ. ν. 406. 

σχέθης ΑἸά. βροτοῖς Ῥᾶγ. 

800. τῆς ἐμοῖσι ἈΟΌὈ. 

801. θηγγάνων ΕἾο;. Ν. 

802. ναίων 60η]. ΟΡ. ἀοίνους 

110 11. ἀοίνοις ἈΟὈ. 6 60]. ἐμμανὴς 

Αὐταῖ. θυμώμασιν [Ἶοτ. αν. 

Ν. Οποϊῇ. ΑἸα. ΒοΡ. θυμώμασι 

ΤΘΠ14 8]. 

809. μὴ δ᾽ Ν- ΤΙΠΘΟΥΠΠΙ5 

μήτε 507101 Ἰπ0ε:, 564 εἴ. βαριὰ 

ν. 646. ἐξελοῦσ᾽ 51 νφΘΊ 1 68, 

τϑοῖθ 1 θυ ρυθίαί 5 οϑί ΝΥ κεῖ. 56. 

ποηθ ροπάβ ἱηέθν Ὥι605 Οἷτθ5 

οοπέοηἐϊοδιοι δ]αγίοηι, αὐιᾶϑὶ θα - 

Βθοθ ᾶ5, ἐ ἐπ ΦΟΥ ἢ) ΘΟΥΡΟΥΕ 
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ἐγη 576} 7.658, ΟΟΥ ΘΔ]]ΟΥ Ιη, ρεψηα- 

οἱδδιηεὶ αγυϊηλα 15. ( ΟΠ] οἰατὶβ ρὰ- 

Τα ῬτΟΪοθτιηΐ οΥἸ1ς]. ἐξέδουσ᾽ 

Ηιτη. ἐκζέουσ᾽ τη6]115 ΝΙπιβρτγαν. 

50. ὁδί )6 γαοῖθη5 9011. Ε ΠΡ. 

Ογοῖορ. 591. χάλκεον λέβητ᾽ ἐπέ- 

ζεσεν πυρίἔ. ΟἿ, οἰϊαπ Ῥτομη. 

γν. 9570. ΑΡ0]1]. ἈΠ. 11. 2379. 

804. ἐμοῖσιν δ ε(. ΑἸά4. αὐτοῖσιν 

απο]. ΑἸά. Ταχη. ΒΟΡ. ἱδρύσῃς 

ἴΑρην Ρ. ἱδρύσῃς Δρη ϑίορῃ. 1ἴη 

ΔΠΠΟΐ. ἱδρύσῃ κάρη Νίοα. Ῥαγ. 

ἱδρύσῃ βάρη ΕἾοΥ. ΒΟ. ν. 1. ἃ. 

δίθρῃ. ἱδρύσῃ κόρη (πο, ΑἸΑ. 

Τύχη. ἱδρύσῃ κάρα Ν. δίορῃ. Οδῃΐ. 

ἱδρύσῃς ἄρη δι]. ἱδρύσεις ἄρην Ῥ. 

ἙἘλααϊάθιη ἴΑρην νοτΐα5 ραΐο. νἱά. 

Ῥοχβ. δὰ Ῥῆωη. 184. 960. αὶ 

ΤΘΡΥΘΠΘΠ ΑΙ ΚΑ ]οΚ. δα ῬΠαη. ν. 

1019. Οὗ οἴδτη ἩΗριπείθι. δᾶ 

Αὐῖϑί. Ρ]ατς. Ρ. 103. 

805. ἑλλήνους 

Ἔα. 
ΑἸ. ἕλληνας 
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“-“ ΕΣ ,, ᾿ 

θυραῖος ἔστω πόλεμος οὐ μόλις παρών, 
εἴς, χὰςς » δ » , » ξ 
εν ῳᾧ τις ἐσται δεινὸς εὐκλείας ερῶς 

5 "Α 3. ν » ΄, ΄ὔ 

ἐνοικίου δ᾽ ὀρνιθος οὐ λέγω μάχην. 
΄σ ε ’ “-“ 

τοιαῦθ᾽ ἑλέσθαι σοι πάρεστιν ἐξ ἐμοῦ, 
“- σι ΓῚ ͵7ὕ 3 Ἃ 

εὖ δρῶσαν, εὖ πάσχουσαν, εὖ τιμωμένην, 810 

χώρας μετασχεῖν τῆσδε θεοφιλεστάτης. 

6). ἐμὲ παθεῖν τάδε, φεῦ, 
᾽ Ἂν ᾽ὔ 4 σ΄ " ΄ 

ἐμε παλαιόῴρονα, κατὰ τε γᾶν οἰκεῖν 
» ,7ὔ ΄ ’ὔ 

ἀτίετον, φεῦ, μύσος. 
΄, ΄ “ ’, , 

τΤνεῶ τοὶ μένος, ατταντα ΤΕ Κοτον. 

οἵ οἵ, δὰ φεῦ. 
7, ᾿ ἶι- Υ͂ Ν » ΄ 

τίς μ᾽ ὑποδύεται πλευρὰς ὀδύνα; 

θυμὸν ἄϊε, μᾶτερ Νυύξ. ἀπὸ γάρ με τιμᾶν 

δαναιᾶν θεῶν δυσπάλαμοι παρ᾽ οὐδὲν ἦραν 

δόλοι. 

806. ὃς μόλις παρῇ ὁοοη)]. Ρ. 

ΑἸ 811 ΘΟΠ]Θοουηΐ, 564 5116 

οδτι558. οὐ μόλις π0Ὴ. ραγεηι να]οῖ. 

γιά. Πιν θυ  ΠῈ ς 

ϑϑηβίις δϑί, τμοάΐο θοίζιην υἱοϊητη 

ἨἩοτη. 

51, αὐεγιαῖθ 6715. πθ6 μαγιηι 6586 

νοῖϊηι. Τ)υγ βοα! πη ἰδιηθῃ δβί 

παρὼν 5ϊὶ. ροϑί θυραῖος ΡΟΒΙ(ΠῊ, 

4αἝΠν 5. ΠῸῚ ΠΕΘΘΒΒΑΥΙΠῺ 511, αὖ 

παρὼν Υοὶ ᾿ρΡ51115 ργΥε ΘΠ ατη 510- 

πϊῆοορί. Τία ἴῃ Ῥριβ. 9522. πολλῶν 

παρόντων ὀλίγ ἀπαγγέλλω κακά, 

νι ἀθα5 παρόντων 46 1τη8}15 ΔΒΘΠΤ1- 

Ῥὰ5 αἰ]. 

α0α οἴ} 5646} 1015 ᾿ΠΠ ΧΘΙΊΤΩ, 

Ῥϑηθ ΒΌΒΡΙΟΟΥ πορὼν 

αἰ 56 Π 5115 511, φορά ποὶς χίογὶα 

αὐἀϊρι᾽δοοπ ας οοοαξιοηθηι ϑιρρε- 

εἰϊέοί. 
αι 

807. ἔστι (516) Δ64. ἔστι Ῥᾶγ. 
“» ΕΠ -,{ - Ϊ ἵν᾿ οὔτις ἔσται 60}]. Δ Π50Υ. 

808. οὐ κλείω απο Ῥτὸ οὐ λέγω 
Μάαϑρυ. 

812. νἱ48 βιιριὰ 897---846. 

819. κατά τε γᾶν δΙοα. ΒΟΡ. 

816. οἱ οἱ ΕἸοΥ. 

819. δαμέαν Ν. τιτὰν δαμέαν 

ΕἸοι. δόλον ΕἸοΥ. δήλοι ΑἸά. 
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΄ Ζ ΕῚ ζω: 

ΑΘ. οὔτοι καμοῦμαί σοι λέγουσα τἀγαθὰ 

ΑἸΣΧΎΛΟΥ 

890 

« 3 3 7 ᾽ “- 

ως μήποτ᾽ εἴπῃς: προς νεωτερὰς ἐμοῦ 
᾽ὔ ͵] ΄σ΄ 

θεὺς παλαιά, καὶ πολισσούχων βροτῶν, 
3, “οι , ΄, 

ἄτιμος ἔρρειν τοῦδ᾽ ἀπόξενος πέδου. 
Ἂ Ψ, 5» ΄ “ ͵ 

ἀλλ᾽ εἰ μὲν ἁγνὸν ἐστί σοι πειθοῦς σέβας, 

γλώσσης ἐμῆς μείλιγμα καὶ θελκτήριον, 825 
Ν ϑ 5 7, ΠἸΟΡΞ » Ν Ν ΄ὔ Ὥ 

σὺ δ᾽ οὖν μένοις ἀν᾽ εἰ δὲ μὴ θέλεις μένειν, 
3 Ἂ ΟΦ» ΄, ΄ 

οὔτ᾽ ἂν δικαίως τηδ᾽ ἐπιρρέποις πόλει 
Ἔν Υ ὅ,, 'Ὰ , ἄς ΤῸΝ ᾽ ΕΝ 

μῆνίν τιν᾽ ἢ κότον τιν᾽, ἢ βλάβην στρατῷ. 

ἔξεστι γάρ σοι τῆσδε γαμόρου χθονὸς 

820. 

821. νεοτέρας Ν. ΒΟ. 

822. 

σοῦχος 

Ἡ Θγτη. 

829. 

824. 

καλοῦμαι ΕἼοΥ. Ν. γ᾽ οηοί. 

πολισσοῦχον ΑἸά. πολισ- 

Τυσπ. ν. 1. ἃρ. Β'ίβρῃ. 

ἔρειν ΑἸὰ. ἔρρει Ῥ. 

μείληγμα ΑἸὰ. 

ει 

82. μένεις (ἀμο]!. θελῃς Μεά. 

ς 
θέλ (519) Ν. 

820. οὔ τἂν ΚΝ 611]. οὐκ ἂν Ῥ. 

οὔτ᾽ ἂν νυ]σ. ἢ. 6. οὔτε ἄν, απο 

ΨΘΙΙΠ ΔΙΡΙΤΟΥ. Νὴ ρδυίου]α 

τε 566 16 1η11 ἢ ῬΥΘΘΤ ΠΕ ΓΥ 5ιουΐ 1 

οΡ. Τυδοι. 445. ὥστ᾽ εἴ τι τῷ 

᾿μῷ τ᾽ ἀνδρὶ---ἢ τῇδε τῇ γυναικί 

κιτοὰλ, Επιν. ἘΠ]. 896. ὃν εἴτε χρή- 

ζεις θηρσὶν ἁρπαγὴν πρόθες, ἢ σκῦ- 

Ῥιπῇ. 1Β|Β. νῇ. 7. 

Δί τε μισγομέναν ἢ Διὸς παρ᾽ ἀδελ- 

φεοῖσιν. (ΟΠ ΤΆΤ1Ο Τη060 ἢ ----τε 5101 

γΕΒροπαθηΐ βιρτὰ ν. ὅ79. ἢ πόλις 

λον οἰωνοῖσι. 

βροτός θ᾽ ὁμοίως ἔτ᾽ ἂν σέβοι δίκαν, 

4αθὴ. πἰϑη ἃρια ἈΟΠΊΘΙΙΠΙ 

Ἶλ. Β. 289. ὥστε γὰρ ἢ παῖδες 

νεαροὶ χηραί τε γυναῖκες, ῬΓΉ 111} 

Μοχ 

ἐπιρρέπεις 

ΟΟΟΌΤΤΘΙΘ τηοηπ Π͵:ΠΘΔοτί. 

ἐπιρρέπειν ΠΟΥ ΟΝ. 

το], ΑἸ. πόλοι ΒΟΡ. 

828, τε ῬΙῸ βθοῦπαᾶο τιν᾽ ΑἸὰ. 

κότον ποτ᾽ 'ΓΌΤΗ. 

899. τῇδέ γ᾽ ἀμοίρου ] 64. Ῥὰν. 

Οπο]}. ΑἸὰ. ἀμοίρου ΕἸΟΓ. τῇδε χ᾽ 

ου 
ἀμοιρῳ Ν. τῇδέ γ᾽ εὐμοίρου ΤΠ. 

Βίθρῃ. τῇδε δ᾽ ἀμοίρυ ἌΟΡ. ἐμ- 

μοίρῳ Οδηΐ. τῆσδέ γ᾽ ἐν μοίρᾳ 

ΒΙροι. Ῥ. τῆσδέ γ᾽ εὐμοίρου Ῥαυν. 

Οὐ ρθη τη οὐαὶ 1)0- 

““ ΘΈΒΡΙΟΘΟΥ 

ΞΡΔηΠ. 

Ῥῖθθο τῆσδε γαμόρῳ. 

τῆσδέ γ᾽ εὐμοίρου χθονός, ν6] Θ[18}}} 

Η 6βύῇ. 
, ΕῚ ς ἥδε κα “ » , 

Γάμοροι,----Ὦἢ οι απὸ τῶν εγγείιῶν 

τῆσδε γαμόρου χθονός. 

τιμημάτων τὰ κοινὰ διέποντες. νἱά. 

4. Ῥ. Τιοχ. Του. ἡ ΒΙΟΜΕ. 4Έ 61 

οἴ. ἴὰὸἪ Μαβθο Οὐῖοο Οδηίαθγι- 

ΒΊΘΙ51, νῸ]. 11. Ρ. 506. 



ΕὙΜΕΝΊΙΔΕΣ. 

5 ,ὔ » Ν “ ΄, 

εἶναι δικαίως ἐς τὸ πᾶν τιμωμενῇ. 

ΧΟ. 

ἌΘ'.: 

ΧΟ. 

ἈΘ. 

ΧΟ. 

ΑΘ. 

ΧΟ. 

ΑΘ. 

ΧΟ. 

Ἂ6': 

ΧΟ. 

891. ᾿Αθείνα ΑἸ]ά. φῆς Οτι]. 

ΑἸα. ΒοΡ. ἕξειν Ε]πη5. ἴὰθὋὁ Μ5. 

Οδηίδρν. 6. Ρ. 903. 

892. ὀϊζύος νυ]ρο. οἰζύος ΑἸά. 

πτη Ὑἢ- ΕΌΤ5. δα ΕΠΡΟ. ΡΣ: 

ΡιΙδυβοη. δα Μη. Ρ. 176. Μοχ 

δεύχου ΑἸα. 

8894. μήτ᾽ ἰν’ ΑἸά. εὐθενεῖν τϑοῖα 

ΟΔΠρον. εὐσθενεῖν Ν. ΑἸά. νυ]. 
εὖ σθένειν δῖ εα. εὐσθένειν Ῥαγ. εὖ 

σθενεῖν Ἴττη. ἀθενεῖν ΒΟΡ. 

89. ὥς τε με Α. 

8906. σέβον τὶ ΑἸά. 

837. μὴ ΡΙῸ καὶ ΡΆΤ. προπαντὸς 

Αγθβοῃ. πρὸ παντὸς Π0τ]. ΥΙά. 

Δ ΠηΟΐ. 

898, Γηϊουτοσαῖῖνα Ἰθραπί ΠΟ. 

ΊΘΡΗ. ἔξεστιν απο], ΑἸ4. ΒΟΡ. 

ἔξεστι γάρ τί μοι Αὐταῖ. δίαι8 

ἴθ ΟΙΠ ὙΘΥΙΒΊΤΩ1]16 ΡαςΔΤΆΙΗ : 

ΤΠΙΘ6116 ΘΠ 12} 1ΥΔΠΞΡΟΒΙ ΠΟΉ ΘΙ 4118 }15 

᾿ ᾿ ὥς 3. ΨΕΞ, ΟΝ. 5 , ῇ 
τοιγὰρ κατὰ χθον οὖσ ἐπικτήσει φίλους. 

Μ 

81 

890 
᾽ μ ,ὔ ᾿ Υ ΄ 

ἄνασσ᾽ ᾿Αθάνα, τίνα με φῃς ἔχειν ἕδραν ; 
, 5. “ἢ πούρονς ΔΑ ΄ ᾿ , 

πάσης ἀπήμον᾽ οἰζύος" δέχου δὲ σύ. 
Ν Ν ’ , ͵ Ν ΄ὔ 

καὶ δὴ δέδεγμαι" τίς δέ μοι τιμὴ μένει ; 
« Γ. 3 5 » ΄σ 2 

ὡς μὴ τιν οἶκον εὐθενεῖν ἄνευ σέθεν. 
Ν ΄ ΄ “ ᾽ὔ “ 

σὺ τοῦτο πράξεις, ὥστε με σθένειν τόσον ; 835 
“- ἈΝ ψ Ν » 7ὔ 

τῷ γὰρ σέβοντι ξυμφορὰς ὀρθώσομεν. 
Ν 7 ΄ ’ 

καί μοι προπαντὸς ἐγγύην θήσει χρόνου ; 
» ΄ Ν ΄, ἃ Ἂς “ 

ἔξεστι γάρ μοι μὴ λέγειν ἃ μὴ τελῶ. 
, ΡΑΕΥΕ Ν , “ 

θέλξειν μ΄ ἐοικας, καὶ μεθισταμαι κοτου. 

840 
, 5 ΠΣ; σῷ » “ , 

τί οὖν μ᾽ ἄνωγας τῃδ ἐφυμνῆσαι χθονί: 

εβί ἔξεστι μὴ λέγειν Ρ΄0 οὐκ ἔξεστι 

λέγειν οη Πα βάδμ ΘΠ ἴη- 

γ ΘΠ βίδτῃ Ρριιΐο. μὴ ΘΧ ρ᾽εροοθηΐθ 

μοι τιΐμπι 6556 ροίεβί, 4πὸ ἔδείο 

τι 84 νΘΥβ11Π ΒΔΠΘΠΑ 1 6] ΘΟ τη] 

[που ; 568 νἱά. ἰάτηθη Απποί. 

899. μεθίστασθαι ΕἾοΥ. Μ᾽ επεί. 

Ν. 

840. τοιγὰρ ΑἸά. τοὶ γὰρ νυ]ρο. 

ἐπικτήση Μεά. 

841. τί οὖν 1011 ΟΠΊΠ65. τί μ᾽ 

οὖν ῬοΥΒ, ὨΙαίι5 νἹΔΠ4] σδιιθβᾶ. 

γιά. ὁπ δά ΡΏαπ. 892. Ῥοιβο- 

ππτη βοααϊταν Β]Ίοτηΐ. 84] δδρί. ὃ. 

ΤῊ. 198. δα οἴ. ΜΆ1Κ]. δα Εν. 

δΌΡΡ]. 109. Βταποκ. δὰ Ξορἢ. 

Ῥμ1. 798. οἱ 4πὲ8 ροβί 1105 τϑοΐβ 

αἰβρυΐαββθ νἹάθίυῦ ΒΙ]Θσιι5 ἴῃ 

Νοῖ. Οὐ. δά πὰπς Ἰοειη. ΝΙΟΧ 

εὐφημῆσαι ΑἸά. τῇδε φημῆσαι 

ΌΤΙ. 



852 ΑἸΙΣΧΥΛΟΥ͂ 

ΑΘ « “-“ , Ἀ “ ) ,7, Ἐ 

. ὁτοία νεικὴῆς μὴ κακὴς ἐπισκοία 
Ν “ “ » ἢ , 

και Ταυτὰ γῆθεν εΚ Τε πτοντιὰᾶς δρόσου 

Ε ΕΙ “ ’ὔ “4 

ἐξ οὐρανοῦ τε, κἀνέμων ἀήματα 
» , ΄ὔ 3.5 7ὔ 7 Ξ 

εὐηλίως πνέοντ ἐπιστείχειν χθόνα 848 

’, ͵7ὔ “ 

καρπὸν τε γαίας καὶ βοτῶν ἐπίρρυτον, 
» “ 3 - Ν ΄, 7 Ξ 

ἀστοῖσιν εὐθενοῦντα μὴ κάμνειν χρόνῳ 
Ἂς, “- ’ 

καὶ τῶν βροτείων σπερμάτων σωτηρίαν. 

τῶν δυσσεβούντων δ᾽ ἐκφορωτέρα πέλοις. 
͵ὕ ᾽ὔ 3 ἊΣ » Ψ 

στέργω γάρ, ἀνδρὸς φιτυποίμενος δίκην, 850 
Ν “ 7 - δ ὌΝ ΠῚ ΄ὔ ᾽ 

τὸ τῶν δικαίων τῶνδ᾽ ἀπένθητον γενος. 
“-“ » “-“ - ’ὔ ΒΘ ἂν 

Τοιαυτὰα σουστι. τῶν ἀρειφάτων ὃ έεγω 

842. νίκης νυ]σο. Ἐθο ββίτηθ 

Ηδῖτ. δα ὅοριι. Α1. 9ὅδ. νείκης 

δπηθηαΐ. ι]ραίδτη ὑπϑίυν Β]οσμΙ. 

601]. Βϑρί. ο. ΤῊ. 716. 564 νείκης 

ΟἸαπῖπο τροϊριθπάιπη, αποὰ ἀ6 

σου η6 πο ΜΠΙΠηρθυναμι.. οἵ 

ἜτΙα5 (6]1οἱτου ἀἸγθιηΐο 1π|6]Π|088. 

Ναῖὴ Μ|ιποθυνᾶτη νἹοϊου τὴ 4181 

ἀθ Ἐπ115 Τϑρογίαββθί 1058πι 11115 

ΘΟΙΏΙΠΘΙΠΟΤΆΙΘ οἵ 4185] ΘΧΡΙΟΌΤΔΓΘ 

ΤΩ Π6. ΟΠ ΘΪ, Π66. ΨΘΙΌΙΒ. μὴ 

κακῆς Δά)θοῖ5. 58115 ΘΧΟΙΒΆΪΕΤΙ: 

ποτ, 4ποά 4αϊτιβάαηη Ρ]δοοί, δα 

[6]1605 ἴῃ Ὀ6110 5ιασοθβββ. νίκης 

τϑίουυὶ ροίοβδι; χιοά 1ρ581 5101 

Μίποῦνα ἢ ΟΥ̓Δ ΙΟἶ5. ἤπ6 ΟἸΠ188 

[ογϑ αἷΐ. αοᾶ δείθιη δὰ ἐπίσκοπα 

αἰ(ποῖ, ΘΟμ ΟῚ ΟΠ ΏΪηΟ ἄτης τῆσδ᾽ 

ἐπίσκοπον μέλος, ὅ΄ορΡ}. Α1. 986. οἱ 

101: Μυβρυ. οἱ Ἡθιτηδῃη] ποίδ5. 

848. καὶ τἄλλα γῆθεν ΒΊροί. 

Ῥ. 564 τϑοῖθ νῃ]ρ. Π8ΔΠη} καὶ ταῦτα 

ἃ ργεοθάθηίία τϑίθυταγ: οἵ, βαρτα 

δᾶ ν. 119. δηποί. 

844. Τ)ο]δπάσπι σοτητηᾶ ψα]θῸ 

Ροβί ἀήματα ροδβιύπτη. ὅ1ο ΗΘ]. 

Βομαοίζ. 

846. βοτῶν τροίίβδηθ δϑίδηὶ). 

βροτῶν Ἰ1ΌΥ], Ἰπορίθ. 

847. εὐθενοῦντας ΔΝ 64. πο1{ Α14. 
᾿ 

εὐστενοῦντα (515 τηϑηπι 8114) ΕἾΟΥ. 

“σθ 

εὐστενοῦντα Μρηθρί. εὐστενοῦντα Ν. 

εὐθινοῦντας ΤλΟὉ. εὐθηνοῦντα ΒΊροῖ. 

Ῥ. ϑ'ραπῇ. Νιμῃ. 11. Ρ. ὅ97. φυοάᾶ 

γϑοίθ ἀδιηπαΐ Β]ογηΐ. 60}. βαρτα 

894. τη 879. 

840, δ᾽ ἀο]οηΐ ΕἸοΣ. γοποί. Ν. 

ἐκφοροτέρα ΑἸΑ. ἐκφορὰν αἰεὶ πέλειν 

τηᾶτρ. Ἀδν]. πέλειν ΒΙροί. 

80. 82. Ο,οῖο {ἰρασῦηΐ Ν. 

ΒΟΡ. φιτυποιμένος τοοίθ ΑἸα. ΤΌΤ. 

φῖτυ ποιμένος νυ]οῸ, αἸνΙΒ. 1)6 

νΟΟἱΒ5 δοσθηΐα οἵ, ΤΟΌεοΚ. ῬαχΆ]Ρ. 

Ρ. 198. 

δδῷ- -δῦά, Μίιηδινθ ἱπθαπηΐ 

Ν, ΕοΡ. Οποτοὸ Α]ά. τοιαῦτα σοὔστε 



ΕΥ̓ΜΕΝΙΔΕΣ. δ9 

-“ ’ὔ ’ὔ Ἃ Ν » 

πρεπτῶν ἀγώνων οὐκ ἀνέξομαι τὸ μὴ οὐ 
Υ' πα ’ὔ » “ “ Μᾳ 

τήνδ᾽ ἀστύνικον ἐν βροτοῖς τιμᾶν πολιν. 

ΧΟ. 
᾽ ᾽ὔ , 

οὐδ᾽ ἀτιμάσω πολιν 

δέξομαι Παλλάδος ξυνοικίαν, στρ. α΄. 85ὅ 

Ν Ν Ν ε Ν,, κ᾿ αν ΄ 
τὰν καὶ Ζεὺς ὁ παγκρατὴς Αρὴς τε φρούριον 

“ ᾽,ὔ 

θεῶν νέμει, 

ῥυσίβωμον Ἑλλάνων ἀγαλμα δαιμόνων. 
(τ Ἀν ἐς ἐν 7 
ατ εγῶ κατεύυχομαι 

θεσπίσασα πρευμενῶς 
Ά , Ψ; » 7, 

ἐπισσύτους βίου τύχας ονησίμους 

γαίας  ἐξαμβρόσαι 

φαιδρὸν ἁλίου σέλας. 

ΑΘ. 
͵ὔ ͵7ὔ ἊΝ Τὴ 

πράσσω. μεγάλας καὶ δυσαρέστους 5 

ΑΕ ΄ “-“ 

τάδ᾽ ἐγὼ προφρόνως τοῖσδε πολίταις 

8605 
᾿ 3 “ ’, 

δαίμονας αὐτοῦ κατανασσαμεένη. 

τϑοίθ Ῥουϑ. τοιαῦτά σ᾽ οὗτοι (πο ]{, 

Τύτη. τοιαῦτα σ᾽ (516) 11{61715 ουστι 

Ἰδομα Παιιβίιβ, Ρδυ. τοιαῦτα σοῦ 

᾽στι ἈΟΌ. ϑίβρῃ. δὲ γθοθῃΈ 168. 

89. τρεπτῶν Θ᾽ Ἰποχ οὐ [1ἢ 

γΘΙΒ15. ΠΠ6 οτη. ΕἾοΙ. Ν. ἀγόνων 

ΑἸΑ. κοὐκ ἀνέξομαι τὸ μὴ Ν᾽ δηοί. 

84. τὴν ατπιοῖῖ, ΑἸ4. τη. 

857. τανὶ Νεπθί. νόμον ἘΊΟΥ. 

γοηοι. Ν. 

8ὅ8. ῥυσίβολον ποῖ. ΑἸα. 

Τύχη. 

859. αἵτ᾽ Οτο], αἷς Ν. αἶτ᾽ 

ΑἸά. κατ᾽ εὔχομαι ΑἸά. 

861. ἐπισεύτους ΑἸά. ἐπιτεύκτους 

Τατη. βίους ὀνησίμους Ν. βίους 

τυχας (510) οἴ ἴπ τηᾶγρ. τοῦτο πε- 

ρισσὸν πρὸς τὸ κῶλον τῆς ἀντιστρο- 

φῆς ΕΊΟΤ. βίους ΟἸΠ15850 

γεπμοί. “ιν. ἀοοῖμ5 

Οὔ 55. 11. Ρ. 

τύχας 

Ϊη Μ|δ8ο. 

108. βίου αιδβὶ 

ἸΠ51Π{᾿|τὴ ΘΧΡΌΠρΡΙ,.᾿ ΒΙΟΜΕ. 

862. ἐξαμβρόσαι νιυ]ρ'. δοτταρίθ. 

ἐξαμῦρόσαι (516) οὐ ἴῃ τηδγρ. καὶ 

τοῦτο περισσὸν πρὸς τὸ κῶλον τῆς 

ἀντιστροφῆς ΕἾοΥ. ἐξαμυρόσαι 5]. 

ἀντὶ μιᾶς Ν. ἐξ ἀμβρόσαι ἈΟΌὈ. 

ἐξαμβρύσαι. Ῥαὰν. ΔίαΒρΥ. ΡΙῸ 

ἐξαναβρύσαι, φαοτιτ ἢϊς ποίαϊ, 

“ βρύειν δοοιιδαίντιηι Δ ἀΒ0 506 16 

ἀοοθηΐ γ6] 1ιθχῖοᾶ." ἐξαμβλώσαι 

ΒΙροί. τηᾶγρ. ΒΔ]. 

864. προφόνως ἘἼοΥ. δ᾽ ϑηθί, 

865. δυσαρέτους ΑἸά. 

866. κατανασαμένη ΑἸᾺ. 



84 ΑΙΣΧΎΛΟΥ 

΄ ᾿ - ᾿ » 7 
πάντα γὰρ αὗται τὰ κατ᾽ ἀνθρώπους 

ν 

7. 

ἔλαχον διέπειν. 
σ Ἷς ἢ ’,ὔἹ ΄ 

ὃ γε μὴν κύρσας βαρέων τούτων, 
᾽ 53 “ ,ὔ 

οὐκ οἶδεν ὅθεν πληγαὶ βιότου" 870 
Ν Ν Ἂν », » ᾿, ΄ὔ 

τὰ γὰρ ἐκ προτέρων ἀπλακηματὰ νιν 
Ν Ψ 5» 5 Ψ' ΄“- 57 

πρὸς τασδ᾽ ἀπάγει, σιγῶν ὀλεθρος, 
Ν Υ͂ ΄σ 5 

καὶ μέγα φωνοῦντ 

ἐχθραῖς ὀργαῖς: ἀμαθύνει. 

ΧΟ. 
Ν αν Νὴ ΄΄ Ἷ δι 

ταν ἐμὰν χάριν λέγω 

δενδροπήμων δὲ μὴ πνέοι βλάβα, ἀντ. α΄. 87 

φλογμός τ᾽ ὀμματοστερὴς φυτῶν, τὸ μὴ περᾶν 
, ν 

ὅρον τόπων, 

869. οὗτος Ρτὸὺ τούτων ΒΊρΟί. 

Αὐταῖ. Μ᾽ ]ραΐαη Θϑβθ ΘΟΥΤῚ 81 

56 η515 ἀοοοί. ὁ δὲ μὴν γ6] πη 60Π]. 

ἍΜυΒβρυ. βαρέων τέκτων Γ᾿ ΘΥΤηΔΉΠ. 

αυοα τηθ0 }πάϊοῖο αι} 155 πη 1 6ϑί. 

Θιιοά δπΐοθιη βαρειῶν ἀϊοΘια ατὴ 

Γαῖ556. δἰπηΐ, ρᾶγιη να]θῖ, βαρέων 

ΘΠΪΠ δα λάχη τοίρυυὶ ροΐθβί, 41188 

ἘΠῚ ΠΟΙ 5 1 πηἴ. 

οΠαθίΖ. ρτῸ βαρέων 601]. πράᾷων. 

Θοα ἸΘΠΪπΠ5. Ὡλπ]00 ν᾽ ΒΏΤη οϑὶ ὅ γε 

μὴν ΡῬΙῸ ὁ δὲ μὴ ΤΘΡΟΠΟΥΘ. ΟΘΉΒΙ15 

εϑί, δϑὶ ἑαηιθη, ψιυυὶ ᾿αγηιι ἐγα5 

θαρογέι8 68εἰ, ηθϑοὶέ χιαρὶ οὗ 

οαιιεαηι θα δἰδὶ οἰα(65 αοοϊάογὶέ: 

παηὶ Ργϊογ αν (ΤιΟῚ. διὰ 0518) 

Ῥεοοαία φμρὶ αὐ τας τεἰἐϊογῖς 

οατιδδα αὐγὶριιηέ. ὁ δὲ μὴ κύρσας, 

βαρέων τούτων Ἰπίοτριιπρ. [).Θαογ- 

1η. δα ὅοριη. (ἃ. ΟἹ]. 1077. 

Θοάθιη βθηδι ἃς μὴ τυχοῦσαι τῶν 

᾿Ολυμπίων θεῶν, διρρ!]). 158. 564 

11ὰ Ῥεγάπτα δου νθυθο η} βαρέων 

τούτων σΟΠΒΙΓΠΙΟΙΙΟ. 

871. ἀπλακήματα τοοία Ρδαν. 

ἁμαρτήματα 

Νεποί. ἀμπλακήματα Ἰ1ὈΥ]. 

872. σιγὼν ΑἸά, σιγῶν δ᾽ ΜΙ πβρτ. 

Ηϑιτηδημ. τη8]16, Ναπι ργεθοθ- 

ἀθητθι5. ἀρροβιϊατη οϑί σιγῶν 

ὄλεθρος, οἱ τϑοῖθ 58 παβρθϑΐ ποιη]ηᾶ- 

ἁμαρτήματα ΤἼ]οτ. Ν. 

{ἰντι8 : ὄλεθρος ΘὨ 11 ΟΔΠ5ΒΆΤη, Θ΄ ΠῚ 

οἤδβούαμη Ὠ1ς Ἰοοὶ ἀδποίδί. 

879. μεγαφώνους τ᾽ ΑἸ4. 16 ΟΥ̓ 550 

τ᾽ ΤΌΤ. μέγα φρονοῦντ᾽ ΒΙοοί. Ρ. 

8:7. πλέοι ΒἾοΙ. Ν᾽ ηοί. 

877. φλοιγμὸς Μοά. ΑἸά. ἈοὈ. 

ΟἸΊΪ580 τ΄. φλογμὸς [ἼοΥ. γοπηοί, 

φλοιγμὸς δ᾽ Ῥαϊ. φλογμός τ᾽ ΓΗ. 

ΘΡἢ. φλογμοῖς Ἤγ. Ὠ]πα. 

66 γϑοΐθ φλογμός τ᾽ Τ Ἴτπ. ΘίΘΡΗ. 

ΤΙΘ 4116 Θηΐτη δενδροπήμων βλάβα 8δᾷ 

φυτῶν Υϑ[εγ 11, 56 ὉΠ ΠΤ] 18 ΡΘΓ 

56 ῬΟῺΪ ν᾽ ἀθίπιν, ΠΘΉ 116 Δ] [ΘΙ Ὶ1Π ΘΧ 

ΑΙΊθτῸ ῬΘ Πα 618. 

877. τόπον Ἀο}. ““1) 616 τὸ οἱ 

Ἰ6θρ. πέραν μἰέγα, 1. 411. πέρα.᾽᾽ 

ΜΙ ΌΒΡΊ. Π14]6. 



ΕΥ̓ΜΕΝΙΔΈΣ. 

3 αρ 3 Ν » Ψ; 7 

μηδ᾽ ἀκαρπος αἰανὴς ἐφερπέτω νόσος, 
΄-“ ’ὔ 3 ΗΝ “-“ “ 

μῆλα τ εὐθενοῦντα γᾶ 
Ν “ 3 ὔ 

ξὺν διπλοῖσιν ἐμβρύοις. 
΄, , ΄ὔ - ’ ΠΡ ΠΕ 

τρέφοι χρόνῳ τεταγμένῳ᾽ γόνος 
μὰ «ε ᾿ 

πλουτόχθων ἑρμαίαν 
’, , ͵ 

δαιμόνων δόσιν τίοι. 

80 

880 

3 7ὔ ,ὔ 

ΑΘ. ἢ τάδ᾽ ἀκούετε, πόλεως φρούριον, 

οἱ 
Ἢ ἮΝ 7 

ἐπικραίνει ; μέγα γὰρ δύναται 888 
΄ τα ᾽ν ΄ ἐὰν ’, 

ποτνι Βρινυς παρὰ τ ἀθανάτοις, 
΄σ σς; Ν ω " , » 3 “, 

τοῖς Θ ὑπὸ γαῖαν περί τ ἀνθρώπων 
- ΄7ὔ 

φανερῶς τελέως διαπράσσουσιν, 
Ξ Ν » - 3 3 Ἷ 

τοῖς μὲν ἀοιδας, τοῖς ὃ αὖ δακρύων 
͵ » Ν ͵ 

βίον ἀμβλωπον παρέχουσαι. 

878, ἐφέρπω δ ηθρί., 

879. εὐθηνοῦντα Ν. Βιροί. Ρ. 

εὐσθενοῦντ᾽ ΑἸά. Ατπτγαΐ. οἱ 51. 60]. 

ῬΘΑΥΒΟΠΊΙ5, (0]]. ν. 848, εὐθυνοῦντ᾽ 

ΟΡ. τῇοχ ἄγαν σΟΥΓΙρΡίΠη 6ϑῖ. 
Βρδοίθ Τ)οΡθτεθιιβ. εὐθενοῦντα γᾶ. 

Ηοο ᾿πηρτορᾶη5 Ηθιτη. 564. ΠῸὴ 

5815 Ἰάσμοα 448 οατι558, πρέποι Η1Ὸ 

τρέφοι ἙΟμ]ΘοἸΙ. 

880. διπλοῖσιν ΕἾοΥ. Ψεποί. 

ΘΊ4 1]. 64]. ἴῃ ο55. διπλοῖς [101]. 

ἐν βρύοις Μεά. 

882. τεταγμίω ΑἸ4. γόνον ΤΊ. 

Τλῖιδα πῖης Θχοϊ ἀθυτιηΐ 501] δ. γόνος 

δὲ γᾶς Η εγτη. φποά δά ΔΥρθηι[041- 

Πᾶ5 Δα ΘοΙο85 τοδί, 901]. ῬΟΥ5. 

294. οἱ Πος νϑυατη 6556 ροίοϑί, 56α 

(4118 6Χ σομῃ]θοίαγα ἴῃ ἰΘχ πη δα- 

ΤῊ] 1676. ΠΟΙ Δ1151Π). γόνος δ᾽ ἀεὶ 

Μύυθϑρι. Ρ. 

889, πλουτόχθω νερμαίαν ΑἸά. 

890 

τισι ΑἸά. τίσι ΟΡ. τέκοι Βιροί. ΤΣ 

88. οἷα Μεᾶ. απο. ΑἸά. 

Τ)οῖη46 ἐπικραίνει ΕἾΟΥ. Μ᾽ επθί. 

Ῥαῖν. ἐπικρανεῖ 1111, απο Ρ611]- 

{1π|ἃ ΡΤΟδιοία ἀθίθη αὶ ροββ8 Π1η- 

ἀοτῆιϊιϑ δι γα Ὁ γ. 

(θη 01ἀτὴ Ῥγο τ δα Αρ. 1940. αι 

[ἈΠ Θ ΘΧΘΙΏΡ]15. 8114015. ΡΤ θα πη ἃ 

οταῖ. ΜΙῸΧ γὰρ οἵη. ΒΟΌ. 

8806. Ἐρινὺς Μοά. Ῥατ. ΒΟ". 

ἘΣ ΔΗ 61 56η- 

Ἐριννὺς Ν, Τυτῃ. Ἐρνινὺς ΑἸά. 

Μὸοχ ἀθάτοις αν. υἱ νἀ δία. 

887. παρὰ τ᾽ ἀνθρώπων ΒΊροί. 

Ρ. οὐ τῆοχ φανερῶν Ρ. 

888. διαπράσσουσιν Μοα. πΕ]{. 

Ῥαν. ΑἸ4. ΟΡ. διαπράσσουσι γυ]ρῸ. 

κρύων Ρ1Ὸ δακρύων Δῖοα. ΕἼοΥ. 

Μεηοί. Οπι61{, Ρὰν. ΒοΌ. ν. 1. ἂρ. 

ὅδ ΘΡἢ. δακρύοις Ῥ. 

890. παρέχουσι Δίτι5ΡΥ. 
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ΧΟ. ἀνδροκμῆτας δ᾽ ἀώρους ἀπεννέπω τύχας, στρ.β΄. 
, »» ΄, 

νεανίδων τ᾽ ἐπηράτων 
᾽ ΄-“ ζ ᾽ ͵7ὔ »."», ὦ 

ἀνδροτυχεῖς βιότους δότε, κύρι ἔχοντες 
κ ἶϑ Θ “ Ν 

θεαίτ ὦ Μοῖραι ματροκασιγνῆται Ται) 

δαίμονες ὀρθονόμοι, 896 
Ν ΄ ’ὔ 

παντὶ δόμῳ μετάκοινοι, 

παντὶ χρόνῳ δ᾽ ἐπιβριθεῖς 
, ς , 

ἐνδίκοις ὁμιλίαις, 
΄-“ ΨΖ' ΄“- 

παντᾶ τιμιώταται θεῶν. 

ΑΘ. τάδε τοι χώρᾳ 900 
“- “ 7 » 

ΤΊ ᾿μῇ προφρονως ἐπικραινομένων 

γάνυμαι᾽ στέργω δ᾽ ὄμματα Πειθοῦς, 
σ΄ “- Ν Ὑ δ. ἡ ΄ 

οτι μοι γλωσσαν καὶ στοὸμ εἔτῶϊπᾷᾳ 

891. ἀνδρομῆκτας Ν᾽ δεῃθῖ. ἀνδροκ- 

μήτας Ν. ἀνδρομῆτας Α]ά. ἀώροις 

ΕἸοτ. ΒΡ. ν. 1. ἃΡ. ϑίθρῃ. 

899, νεανίδων δ᾽ τηᾶγρ;.. ΒΔ]. Ρ]. 

ἀντὶ μιᾶς Ν. 

893. βιότου Ν. κύρι᾽ ἔχοντες 

110τὶ, πἰδὶ φαοα κύριες ἔχοντες ΕἾΟΥ. 

ψεποί. Ν. 

τηᾶτο. ΒΔ]. κύρι᾽ ἔχοντες θεαὶ 

ἀϊσθιθ πὸρ Ροίΐπϊξ ροθία. Οἱ. 

ὅ81. Οοιημηᾶ ρουβῦ ἔχοντες Ροϑιιῦ 

πη. 4αἱ ἀοἰη 6 θεαί τ᾽ ὦ 50.101. 

Ἐδοιββίιηθ δαΐθιη μος 48 4115 4π0- 

Ταπμι ἴῃ ἰαῖ6]4 ΘΟὨ] ρα δαηΐ 80. 

γ΄ Θπογθ, {ογ6, οἱ Φ πποπθ 1η.6]]Π]ρὶ. 

ἨἩουτηδηη. (0]]. ν. 909. 

8094. θεαὶ, τῶν Μοῖραι. νυ]ἹρῸ 

ἸῃΘΡ.Ι55ῖη6. νἱά. ργθβο. θεοὶ καὶ 

κύρι ἔχουσαι ΒΙροί. 

Μοῖραι Β1]. οἱ 4118 8}11. 

8906. παντὶ δαίμω ΕἾοΥ. μέγακοινοι 

Μαδά. Ῥαϊ. μεγάκοινοι Ἐ]οΥ. γ᾽ εηθί. 

Ν. ΑἸ. ΒΡ. ἐπικριθεὶς Ῥᾶγ. ἐπι- 

βριθαῖς ΑἸὰ. Οὐοτητηὰ 4αοα να]ρῸ 

Ῥοβύ ἢος ψϑυθι ΡΟΠΙΐαΥ τϑοΐθ 

Ῥοϑί ὁμιλίας ἰταῃδροβιοτιμΐ Η Θυτη. 

ΘΟ ΠαΘίΖ. 

898, ἔνδικος ἈΟΌ. ἀδίκοις Ρ. 

899. παντᾶ 515. τϑοΐθ Θοῦνθηκ. 

πάντα ἸΙΌΥῚ ΠΪΒῚ πο πάντων Ν. 

Τυσῃ. παντᾷ (165Ρ. 14. Κορη. δὰ 

αταρ. Ρ. 2319. Βγαμοκ. δὰ Ατ. 

1,γ5. 169. 180. 

Θθ02. χάνυμαι ΑἸά. απο]. ὄμ- 

ματι ΕἾον. επθί. Μίοχ πειθοῦς 

Ἰ1ογὰ τηδ] βοῖ]α γθοίθ Π)1η4. 

909: ἐποπτᾶ ΕἾΟΙ. ἐποπτᾷ Ν. 
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ἮΝ , 3 ...3 “ ΕΣ ΄ Ξ 

πρὸς τἀσὸὃ ἀγρίως ἀπανηναμένας 
» Ν “ 

ἀλλ᾽ ἐκράτησε Ζεὺς ἀγοραῖος" 

νικᾷ δ᾽ ἀγαθῶν 
ε 

908 

" « γι Ν ’ὔ 

ἔρις ἡμετέρα διὰ παντὸς. 

ΧΟ. 
Ν 9 32) ΄“- 

ταν δ᾽ ἀπληστον κακῶν ἀντ. β΄. 
Ἕ ᾽ ᾿ λ δ χ δ᾽ » ’ὔ 

μήποτ ἐν πόλει στάσιν ταὃ ἐπεύχομαι βρε- 

μειν. 
ἈΝ “ ᾿ 7 - ΄“- 

μηδὲ πιοῦσα κόνις μέλαν αἷμα πολιτᾶν 
3 ἈΝ ΄. 

δι ὀργᾶν ποινᾶς 
3 ,ὔ ΕΥ 

ἀντιφόνους ἀτας 
'): 

ἁρπαλίσαι πόλεως. 

910 

χάρματα δ᾽ ἀντιδιδοῖεν 

κοινοφιλεῖ διανοίᾳ, 
ΡΝ “ ͵ 

καὶ στυγεῖν μιᾷ φρενί. 

904. ΕἸου. Ν. 

ἀπονοναμένας δ᾽ Θῃθί. 

905. ἐκράτησεν Α5Κ. 

900. διαπαντὸς Ν. 

907. τόνδ᾽ ΑἸΑ. τήνδ᾽ Τ ΤΠ. τάνδ᾽ 

ΘΊΘΡΗ. τὰν δ᾽ ΒΟ. τοοΐθ. τὸν Αὐγδί. 

ἄπλειστον ΑἸα. 

908. μήτ᾽ ΒΟΡ. 

909. ἀπεύχομαι Ῥαϊ. ἐπαύχομαι 

ΒΟΡ. ρῖῸ βρέμειν Τ υτπι. πολιτᾶν 

ΒδὈοί. 

910. μὴ δ᾽ ἐπιοῦσα Ν. μηδ᾽ ἐπὶ 

θυσακόνις ΑἸά. Μοχ πολιητᾶν 

ΕἸον. Ν. πολιτῶν ΑἸὰ. ΤΊ ΤΩ. 

91]. ποινᾶς Ν. οὗ 5]ἷς Ῥαδιν115, 

ῬΙΟΡαμθ5 Ηθυη. Ιπάογί. 

τητ 0 η 6 Θἰθρϑη! αυϊάθη 5] 

ἀπονηναμένας ΠΟ ΠΘΟΘΒΒΔΙΊα ἢ ΟΠΥΠΠ5. ΘΠΪΠῚ 8Ρ- 

Ῥοβιία βιηΐ ποινὰς οἱ ἀντιφόνους 

ἄτας. 

912. 

915. “1. ἀγκαλέσαι 515. Αρϑτη. 

1090. [564 ῳ ποῃ 5167 ψυχὰν ἀγκαλ- 

εούσι Φιλαινίδος. ΕρΙρΥ. Αηγίς 

ΑΠΐΠ0]. Ρ. 288. νϑὶ ἀμπολίσαι 

ἢ. 6. ἀναπολίσαι. ἀναπολίζω Ῥιπά. 

ΟἸνμΡ.᾿ Μβρυ. 118]6 58Π6. 

914. Μροά. ἘἸοΥ. 

Οπο]ζ, ΒΟ. ἀντιδοῖεν ν]ΡῸ. 

ἀντιφώνους Ν. 

ἀντιδιδοῖεν 

91, κοινωφελεῖ νι]. οοηίτα 

τηθίσιιη]. κοινοφελε Μοᾶ. ΑἸ]ά. 

πΠ46. κοινοθελεῖ τοϑίπ10 ΝΥ ΊΘΒΘΙΘΓ. 

Μο]15 κοινοφίλεῖ Η οἵτη. 
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΄“ ΄ ΄σ “ἷὕ 

πολλῶν γὰρ τόδ᾽ ἐν βροτοῖς ἄκος. 

ΑΘ. 
Ἂ Ν ε ,7ὔ 

ὃδον εὑρίσκεις ; 

ἄρα φρονοῦσα γλώσσης ἀγαθῆς 

3 ΄ ΄“ ΄-΄ Ψ 

ἐκ τῶν φοβερῶν τῶνδε προσώπων 990 

μέγα κέρδος ὁρῶ τοῖσδε πολίταις. 
΄ Ἂ, “, " ΣΙΩΝ 

τάσδε γὰρ εὔφρονας εὔφρονες ἀεὶ 
ν “ Ο “ Ν ΄ 

μέγα τιμώντες, καὶ γῆ; καὶ πολις 

ὀρθοδίκαιοι 
᾽ὔ ’ὔ ὃ ,ὔ 

πρέψετε πάντες διάγοντες. 92 
7, 7 Ὡς 5 ΄ Ψ ’ 

ΧΟ. χαίρετε χαίρετ εν αἰσιμίαισι πλουτου, στρ.γ. 
7 9. 5 Χ Ψ 3) σ ’ 

χαιρετ αστικος λεῶὼς, ἱκτὰρ μενοι Διος, 

918. ἄρα Ν. ἄρα νυ]ρο. ᾿Αρά 

Ῥθδγβοηι5. φρονοῦσι νυ]ο. φρο- 

νοῦσιν (πο]{, ΑἸά. φρονούσης ἘΟΌ. 

φρονοῦσαι Νίαβοτ. 564 φρονοῦσα 

Μεά. αιοα ΟἸΏΪΠΟ ψΘΠΤΗ. 

919. εὑρίσκει ν]ο. 564 εὑρίσ- 

κεις τοοΐθ ΝΙθαᾶ. χιοα δἰϊδτη ΟΠ]. 

ΒΟΡ. εὑρίσκειν Ῥαιν. οἱ 51. (]α85. 

εὑρίσκουσ᾽ ΔΙ ΞΟΥ. 

920. εὐφράνας εὔφρονες Νίοη. 

Ῥατ. εὔφρανας εὔφρονες ΑἸά. εὐ- 

φρόνως οῦ. ΔΊοχ ἀεὶ Α]ά. Ποῦ. 

αἰεὶ Ν. Τυμη. ΘΡΗ. 

924. νυϊρο Ἰορτίαν καὶ γῆν καὶ 

πόλιν ὀρθοδίκαιον πρέψετε πάντες 

διάγοντες. ϑ6α πόλιν διάγοντες ΠΟῊ 

αἰχιββοῦ βομν]ι5. Ἀθοΐθ ΟΠ] 

Ἡ διτηδηπι5 6Χ οοἄ. πὖ δ11, Νβίο, 

καὶ γῆ καὶ πόλις ὀρθοδίκαιοι (51. γῆ 

καὶ πόλις ΘΌΡΡΙ. 34.) πάντες Διμίθτη 

ἴῃ πάντως Τηϊ Πα 1 ΠΟ Οἴδί. 

θοῦ. πάντως Νοηοί. 

920. χαίρετε χαίρετ᾽ ἐν ΤΙ. 

τϑοίθ. χαίρετ᾽ ἐν 561η6], ν]ρῸ. ἐν 

αἰσιμίαις 11011. ἐν ἀζημίαις ΟΟΥΤ. 

ΒΟ. [τὴ 
ἸππΠο 1 

61}. ἐναισιμίαις 60η- 

Μαα. ΑἸα. 

Τατη. ἐν αἰσιμίαισι τοοῖα 641 

Β.1]. οχ Μαγρ. Αβ1κ. 001 πλούτου 

ἀο]δίαι. αἰσιμίαισιν Ὠᾶροῦ οἱ Ν. 

ἐραισιμίαις 

““(ΟὐΠ]1Οο νοὶ ἐρασμιόπλουτοι νΕ] 

ἐναισιμόπλουτοι. 5. ἀρχαιόπλουτος 

Αραϊη. 1049. ἀρτίπλουτος ΕἸ Πρ. 

ΒΌΡρΡ. 748." ΒιοΜΕ. 

027. ἀστυκὸς νυ]σ. 564 ἀστικὸς 

Μεὰ ΕἸον. Ν, ΑἸά. βοῦν. Τύχη. 

““᾿Αττικὸς ΕἸΤΟΙΙΔΗ. 5.ν. ἴκταρ 5684 ἀσ- 

τυκὸς 1ῃ 5110 ΕἸ ΤΟΙΔΗ] σοά!]ο6 Ἰοσοιαΐ 

Ἐπιϑίδι ἢ. νϑυ τ Θηΐτ ϑαΐνο 7 θαγι 

Ῥοριιίθ. 1)6 ἀστυκὸς οἱ ἀστικὸς 

νΠΓ ἀ6 ΤΠπυογα. Τ- 1- Ρ 718: 

ἀστικὸς Τ,6Χ. ϑορτῆου. Ρ. 464. α. 

να. οἵ ρ. 456. ἀστυκὸς ΤΏΘοο. 

χχ. 4. Βτομ. 

997. ἵκτ' ἀρ Α8: 
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- » ΄ 
παρθένου φίλας φίλοι σωφρονοῦντες ἐν χρόνῳ. 

Ξ(: ἈΝ τ ν, ὯΝ, “ , 

Παλλάδος δ᾽ ὑπὸ πτεροῖς ὄντας ζεται πατήρ. 

ΑΘ. χαίρετε χὐμεῖς" προτέραν δ᾽ ἐμὲ χρὴ 950 

στείχειν θαλάμους ἀποδείξουσαν. 
Ἂν “-“ « Ν ΄“- ,ὔ 

πρὸς φῶς ἱερὸν τῶνδε προπόμπων. 
35 Ν ,ὔ “ β». δ ΝΕ ἴω 

ἰτε, καὶ σφαγίων τῶνδ᾽ ὑπὸ σεμνῶν 
Ν “ ΄, Ν ᾿Ν » Χ 

κατα γὴς συμέεναι,. Τὸ μὲν αΑΤΉρον 

ἡ χώρας κατέχειν, τὸ δὲ κερδαλέον 958 
, , βχν τν ΄ 

πέμπειν πόλεως ἐπὶ νίκῃ. 

ὑμεῖς δ᾽ ἡγεῖσθε, πολισσοῦχοι 

παῖδες ἹΚραναοῦ, ταῖσδε μετοίκοις. 

εἴη δ᾽ ἀγαθῶν 
ἣν ͵ Ἷ 

ἀγαθὴ διάνοια πολίταις. 940 
5 ’ὔ 

ΧΟ. χαίρετε. χαίρετε δ᾽ αὖθις. ἐπανδιπλοίζω. ἀντ. γ΄. χάιρετε, χαιρ ἢ ἢ γ 

928, Μροα. ΕἸου. 

Ομ}, ΑἸ4. Ἑτοιίδη. ἴῃ 106. ΞΕ ρ᾽ἃ 

οἷί. παρθένοις Ν. 

929. δ᾽ ἀοΙοεπί το], ΑἸά. 

Τυτῃ. 

990. δ᾽ ὑμεῖς εποί. Ν. Μοχ 

δέ με 111, ΠΙΒῚ αποὰ δὲ με 

ΑἸα, δ᾽ ἐμὲ τοοία ῬοΟΙΒ. ποτέραν 

δαΐοιη ΕἾΟΤΙ. 

992. ἱερῶν 60η]. Ἠποί. ἃρ. 

Εδθη5. 169. Τεῖη4θβ προπομπῶν 

Βρηῃΐ]. προπομπὸν 11]. προπόμ- 

πῷ Αὐτᾶῖ. Ῥαποίιη) τϑοΐθ Ροβί 

προπομπῶν ρΡοΒίίαχη ἴῃ ΒΟ. Ὑι]ρῸ 

Ροϑβί ἀποδείξουσαν Ἰῃ!οΙ Πρ, 

994. συμμέναι (πο, ΑἸά. δύ- 

μεναι τη. ΜΙῸῸΧ ἀτήριον ἸἰΡτὶ, 

παρθένους 

Ν 

οὐ ΠΊΘΙΓΠ1η. ἀτηρὸν (ΟΠ]. 

Β6ῃ1]. ἴθ ῬΠᾶ]. ρ. 141. Ηος 

4αυϊάθιη τϑοίθ: 8566 νϑύθου τί τὸ 

ἀτηρὸν χώρας κατέχειν ΑἸΧΘΟΙῚ ροθίαᾶ. 

ΝΘ416 Θη1η} αἰ ἀτηρὸν ΘΠ ΝΊΠῚ 

τοσαΐ, ΠΘ4Π6 τὖ χώρας κατέχειν 

α γοφίοηο αὐοθῦθ 5: τοί ἢρΥὶ 

ῬΟΒ56 ρΡαΐο. (ΟΠ]Θ θ τη χώρας ἀπ- 

έχειν, 564 ΡῬοβῖθα Ἰ001 51Π}1]}1Π}1 11 

Ῥριβ. 2329. ΤΏ ΠΟΥ, κατέχειν ΤΟ Ι1η- 

ΘΠ 1Π1, 564 χωρὶς Ρ10 χώρας ἰθρΈΠ- 

ἄσπη υθιίγον. ΟἿ. Αρ. 657. 

9397. ἡμεῖς ΜΙ 6(. (564 1η τηδῖρ. 

ὑμεῖς) ΕἾον. Ρατ. ΟΡ. 

998, μετοίκοις Τιμ. ΙΌΡΗ. 

μέτοικοι Υ6]1611]. 

941. χαίρετε χαίρετε διπλοΐζω 
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᾽ὔ ΄ Ἀ ,ὔ ͵7 7 ἈΝ ’ 

πάντες οἱ κατὰ πτόλιν, δαίμονές τε καὶ βροτοί, 
΄ δε 

Παλλάδος πόλιν νέμοντες" μετοικίαν δ᾽ ἐμὴν 

εὖ σέβοντες, οὔτι μέμψεσθε συμφορὰς βίου. 
“- “- - “ 

ΑΘ. αἰνῶ τε μύθους τῶνδε τῶν κατευγμάτων, 94 

πέμψω τε φέγγει λαμπάδων σελασφόρων 
» Ν ᾿᾽) ΓΕ “ Ν ,ὔ 

ἐς τοὺς ἔνερθε καὶ κάτω χθονὸς τοπους; 
Ν “ἷ “- 7, 

ξὺν προσπόλοισιν αἵτε φρουροῦσιν βρέτας 
5 Ν ,ὔ » Υ ΄ ᾿Ἵ 

τοὐμὸν δικαίως. ὄμμα γὰρ πάσης χθονὸς 
“- 3 3, 5» ΄ 

Θησῇδος ἐξίκοιτ᾽ ἄν, εὐκλεὴς λόχος 950 
,ὔ “ Ν ᾽ 7, 

παίδων, γυναικῶν, καὶ στόλος πρεσβυτίδων. 

Ν. ἐπιδιπλοϊζω οα ἀν οι. ΓΙ ΠΟΙ η1556- 

ΟἸαβιῖ ῬΟΥΒΟΠτΙ5 ΘΧ βθηϊθηΐα ῬΙΘΥΙ- 

5001 84 ΜΙ τη. ρΡ. 167. ἔπος διπ- 

λοίζω οτηθηᾶαν! ΠΙη4. 564 τηθ]1ὰ5 

Ἡ1η). ἐπανδιπλοίζω, ατιοα ΥΘΟΘΡΪ. 

944. σεβοῦντες ΝΙα. εὐσεβοῦν- 

τες Νεποί. απο]. Ν. ΑἸά. ΟΡ. 

Μοχ μεμέμψεσθε ΕἾοΥ. γ᾽ εποί. 

μέμψησθε Οτο] 1. 

945. αἰνῶ γε Ῥ. 8664 τϑοοίθ αἰνῶ 

τε Ησδυτη. ϑομιιθί. αἰνῶ δὲ νι]ο. 

ἍΜῈΟΧ κατεγμάτων ΑἸά. 

946. τι ΡῸ τε ΒοΡ. φέγγει 

Μεάα. ΕἸον. ποῖ, Ν. ΑἸά. ΒΟ}. 

αυοα τοοῖθ τϊῃϊ ἀθίθπμάθυθ νἱ- 

ἀοίασ ΑἸγθη5. ςΩ0]]. Ῥοτβ. 1076. 

πέμψω τοί σε δυσθρόοις γόοις. 

φέγγη το]14π|. ΜοΧ σέλασφόρων 

ΠΡ. 564 οουσὶῦ ἴῃ ΘΥΤα 15. 

947. 

ΟΡ. 

948. πρὸς πόλοισιν ΑἸ]ά. φρου- 

ἐς τϑοίθ Πιηά. ἔνερθεν 

ροῦσιν τοοῖΘ ΒΟ. φρουροῦσι το- 

164]. 

960. Θησηΐδος 1011. Θησῇδος 

Δ ακοί. ΑαἸ]αϑρ. θυ. Θησεῖδος 

ΒΟΤΊΌΙ γαῖ  Ά]οΚ. δα ῬΏοι. 268. 

961. Ῥοβὲ πη νϑυϑαϊη 6ΧΟΙ- 

1558 φυεράδτῃ νἱαϊὺ Η οττη. Οραδ86. 

γο]. 2. Ρ. 199. οἱ νο]. 6. ρᾶτί. 2. 

Ρ.- 117. (νὰ. δἴατη διπάθιῃ δὰ 

ΘΟΡἢ. (4. Οο]. 42.) Ηἰἱο ἴατηθῃ 

δηΐθα ἴῃ Θαϊί. ΟἸΠῚ 

Μ αἰκοῖ, ἀβάοσαί. Η ας τοίοσῦ νϑῦθα 

ΗΔ ΡοΟΟ ΙΟΠ5. 5. Ψ. 

ΕΌΙ 116 ἀὺβοθν!αμ), Ῥοβίαιδπι 

ΕἸ] τη 1τὰ5 τη! Πρανογαΐῦ ῬΆ}]85, 

ἐνδυτοὶ δ᾽ 

Εὐμενίδες, 

Εὐπηθη1485 Θὰ5. ἈΡΡΘ]]α586. ΑἸἰχΙΐ, 

ααοα οοΥΘ ΠῸΠ] ΔΡί15. 4αδτη Ὠϊὸ 

Ἰοοὶ ἴδεθσβ ροίαϊι, Οὐμπίσα αἰοῖΐ 

ἰδηθη Ἐοἰβίρια δα ὅορῃ. (Βά. 

Ὁ]. Ρ. κχχν. σα ἀββθῃτίατν ὟΥ 6]]. 

5868 Ῥθη6 οδιββαη 5181 ἰπαίαν 

Ηρττι. 4. ν. δα Ἰοοσ. οἰ. 



ΕΥ̓ΜΕΝΙΔΕΣ. ἐῶ μὰ 

΄ὔ » “ » ΄ 

φοινικοβάπτοις ἐνδυτοῖς ἐσθημασι 
΄- « ,’ ἤ 

τιμᾶτε, καὶ τὸ φέγγος ὁρμάσθω πυρος, 
δ 3. :ἃ Ν 

ὅπως ἂν εὔφρων ἥδ᾽ ὁμιλία χθονὸς 
ἐς ΧΝ ΓΙ: “ Ζ “-κ" 

τὸ λοιπὸν εὐάνδροισι συμφοραῖς πρέπῃ. θοῦ 

ΠΡ. βᾶτε δόμῳ, μεγάλαι φιλότιμοι στρ. ἃ. 

Ν Ὡ 5 Εἶν ΟΣ " ἐς Νυκτὸς παῖδες, ἄπαιδες, ὑπ εὔφρον: πομπᾷᾳ 
᾽ ΄-“ Ἁ ΄“ ΝΞ 

εὐφαμεῖτε δὲ χωρῖται 
“ τς Ν ΄ 3 Ἕ 

γᾶς ὑπὸ κευθεσιν ὠγυγιίοισι; 
΄σ ΄, ᾽ » ᾽, 

τιμαῖς καὶ θυσίαισι τύχαις τ᾽ ἐρίσεπται, 

969. φοινικοβάπτους ΑἸά. φοινι- 

κόβαπτος Τ στη. ἐν δυτοῖς ΑἸά. 

Μοχ ἐσθήμασιν Ν. ἐσθήμασι τ6- 

141. 
ε 

959. ἑρμάσθω ΑἸά. τιμᾶται Δ΄ 64. 

τιμᾶται ατιο![. ΑἸά. ον. Ἴυτη. 

ΘΙΘΡΏ. 

θὅδ. τολοιπὸν Ν΄. εὐάνδροισιν 

Μεά, Οιιῖῖ, Α]4. ον. Ταυχῃ. 

ΊΘΡΗ. εὐάνδροισι ΕἼοΥ. ΜΙῸΧ πρέπει 

ΑἸά, 

950. ΠΡΟΠ. ριε βου ρίαν ἴῃ 

ΘΊΘΡἢ. ΧΟΡ. ἴη Μρά. Ῥαν. ΑἸ]ά. 

Γι. Νουίσι 1 ΠΟ. βάτ᾽ ἐκ 

δόμων τη. ΦΘΡἢ. να]ο. βάτ᾽ ἐν 

δόμῳ Μαά. αποι[, Ραγ. ΑἸά. ΒΟ). 

ἐν δόμω ΕἼοΥ. ἐς δόμους ΒΊσΟΙ. τηδτο;, 

ἈΔΝ]. βᾶτε δόμῳ 611. οὐ πιης 

Ηυτη. 481 Δηΐθα βᾶτε δόμον Ἰοροταί, 

δόμῳ Δάν ΡΌ} ΙΟΟῸ ροβι( πὴ 6556 

Ῥοίθβδε; αυοᾶ να! ὟΥ 611. Ψα]ά6 

ΘΌΓΘΠῚ ΒΕΒΡΊΟΟΥ δόμοι [Ὀγτηὰ δε νει- 

ὉΤΑ]1 6556 τοβΓπϑπά τη. ΑἸ ἰ5ίτο- 

ῬΏΙΟΘΟΝ ΠΟ ΥΘΥΒΙΙΒ 6586 νἱα1 Η οτη. 

957. νυκτὸς ἀϊδνῆς ν6}] ἀειδοῦς 

παῖδες ΜΙ ΌΒΟΥ. 564 παῖδες ἄπαιδες 

ἔ » 

ΑΨΤ. α. 

900 

Ἰάθιη οϑὲ πο παλαιαὶ παῖδες 

ν. 69. ὑπευθύφρονι Α]ά. εὐθύφρι 

(519) ΕἼον. ὑπ᾽ εὐθύφρονι 1101], 5οα 

ὑπ᾽ εὔφρονι τοοῖα οομπ]θοῖΐ [,. 1)1η4. 

1η. Ἶ 68. νο]. 8. Ρ. 2503. 1). Ηος 

ΘΠ Ψ6] 56η5115 ροβίαϊ]αί. 

θὅ8. εὐφημεῖτε ΕἾΟΤ. 516 1ηΠἃ. 

χωρεῖτε νι]ο. χωρῖται τοοίΘ Ἠ ΘΙ]. 

99. ὠγυγίοισιν [οΥ. Ραϊ. Ν. 

ὡγυγίοισιν ΚΝ δΕπϑΐί. ὠγυγίοισι ν]ΡῸ. 

960. καὶ τιμαῖς καὶ θυσίαις περί- 

σεπται τύχᾳ τε σιΐσο, απιε6. 001- 

Τρίᾶ 6558. 4πἰν15 ν]ἀθαΐ. περισέπ- 

ται Ὠαρομὶ Νθα. Ῥαΐ. περισέπτᾳ 

ΕἸου. Ν. ΒοΡ. περίσεπτα (τπι6]{. 

Τιμη. περὶ σεπτὰ ΑἸά. )εΙη46 

τύχαι τε ΝΙε4. απο1{. Ῥαν. τύχας 

ΑἸΑ. τύχαις 'ΓΠπ. τύχᾳ ΒΟ. περί- 

σεπτα τυχοῦσαι 601]. Νίπιπον. Ἀδοίθ 

δι 16 1 καὶ ἀη6 τιμαῖς ἀο]εντ, Η Θγ. 

41 υὑἱ]τηὰ 516. ΟἹἸπὶ ΘΠ ΑνΊΪ, 

πυρισέπταις τε τύχαισιν. 564 ρμροϑί- 

Θἃ πυρισέπτορι τύχᾳ τε ΘΟΠ]ΘΟΙΙ. 

Ἐφ] 46ΠῚ τύχαις 6 Τ 1. Τϑοθρίο 

ΘΟ] 1ΟΙΟ, τιμαῖς καὶ θυσίαισι τύχαις 
Ε] ΝΣ Ν᾽ 

τ ερισέεπται. 
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εὐφαμεῖτε δὲ πανδαμί. 
ο Ν 

ἵλαοι δὲ καὶ εὔφρονες ἀεὶ στρ. β΄. 
ὑπν Σ 9 (ν; 7 Ν 7 

δεῦρ᾽ ἴτε σεμναί, σὺν πυριδάπτῳ 
Ψ , Ψ᾿ 

λαμπάδι τερπόμεναι καθ᾽ ὁδὸν. 
, “ 5» ΄σ 

ὀλολύζατε νῦν ἐπὶ μολπαῖς. 90ὅ 

σπονδαὶ δ᾽ εἰσόπιν ἐνδᾷδες ἴτων ἀντ. β΄. 

3 ΄ Ν « ͵7ὔ 

Παλλάδος ἀστοῖς Ζεὺυς ὁ πανοπτας 

οὕτω Μοῖρα τε συγκατέβα. 
5» ΄ “- Ξι Ν ΄σ 

ὀλολύξατε νῦν ἐπὶ μολπαῖς. 

961. πανδημεί ΕἼοΥ. Ν. 5688 παν- 

δαμὶ τοοῖα ΜΙ64. Ῥαγ. αι}, ΑἸά. 

Θ962. ἵλαοι δὲ καὶ εὐθύφρονες γᾷ 

νυ]ρ. τᾷδ᾽ εὔφρονες γᾷ Ἠϑιτη. Οοπ- 

Ἰῖοῖο εὔφρονες ἀεί, τιᾶμπὶ γᾷ Ροϑὶ 

ΘΟΥΤ ΡΠ] εὔφρονες Πα Ῥαΐο. 

969. λάμπᾳ Ηθητη. τ ΥΘΥΒῈ15 

οα ΔΗ ΒΕ ΟΡΠΪοΟ δ ΔΙ 5511 

Θχεαιθίιν. [Ιάθηι τϑοΐθ σὺν ἃηΐθ 

πυριδάπτῳ ἸΠΒΘΙΠΐ. 

9604. Βεπθ δ᾽ ἀο]θίο ρυποίῃμῃ 

Ροϑβί ὁδὸν ροῃΐ }6ς ΒοἸσβοηδα, 

905. ὁλολύξατε Α]Ὰ. ἐπιμολπαῖς 

ΒΟ. 
966. σπονδαὶ δ᾽ ἐς τὸ πᾶν ἐνδᾷδες 

οἴκων νυἷσ. ἔνδαδες ΕἾοΥ. ν᾽ Θῃηθί. 

Ν. ἔνδαι δ᾽ ἐς ΑἸά. “Γαχτι. ἔνδᾳδες 

ΒΡ. ν!ά. ΠοῦΘςΚ. Ῥάχα]ρ. Ρ. 149. 

ἙΥτρίδ ᾿θοῖῖο. (ΟΠ) ΘΟΘ ἢ σπον- 

δαὶ δ᾽ εἰσόπιν ἐνδᾷδες ἴτων, [ὈΥΤηἃ 

511} δίαιιθ ἴῃ ν. 92. ποῃάϊμπῃ 

νγίϑα ΜΙ Βρταν σοπ] βοΐ σπονδαὶ 

δ᾽ ἐς τόπον εὔδαιτες ἴτων, υπᾶ46 οἴ 

τηθ685 σοπ]θοίατο ἴτων 465 ΔΟΟΘα ΙΕ. 

ΜΒρυ. σοη οΥ] 106 ὲ Η ΘΒ ἢ. 5.ν. 

εὔδειπνοι, εἰ ΟἸΟΘΡΗ. 482. ἐς τὸ πὰν 

ἐνδᾷδες οἴκων ΟἸττη ἀφάοναί Ηθιτη. 

πθης ν]ραίδτη ἐς τὸ πᾶν γοιποί. 

967. ἀστοῖσι Ζεὺς πανόπτας νυ]ο. 

564 Ῥ6π6 ἀστοῖς: Ζεὺς ὁ πανόπτας 

Μυθβρυ. Ηδθιτη. παντόπτας Νοάα. 

ΕἸον. γοποί. Ν. Βορ. Ραποίιμ 

Ῥοϑβί παντόπτας τθοίθ ἀοἰθνι Η 6.1. 

0968. οὕτωσι Θ΄ ΤΟΧ συγκατέφαν 

Μάαβου. Δα ἤπρῃ μι}15 Τταρο- 

αἴδ6 ἴῃ οοά. ΕἾοΥ. ἰδοῦ πάλιν γε 

τέρμα τῶν Ἐὐμενίδων. [Θ᾽ νΘΥΒ115 

ΒΟΥ Ρία5 δϑὺ 1η οοά. ϑηθί. 



ΣΧ ΌΑ ΤΑ. 





Σ ΧΟ ΝΤΙᾺΆ: 

ν. 1. Πρώτον μὲν εὐχῇ τῇδε πρεσβεύω θεῶν. Ἡ 

εἴσθεσις τοῦ παρόντος δράματος ἐκ μονοστροφικῆς ἔστι περιόδου, 

καὶ ἑξῆς ἐκ συνεχοῦς διπλῆς. Οἱ δὲ στίχοι, τρίμετροι ἀκατά- 

ληχτοι ολε. Μετὰ δὲ τὸν ρις΄, τὸν ριη, τὸν οκ΄, τὸν οκβ', 

κώλου τμήματα δ΄, ἃ μονόμετρά ἐστι βραχυκατάληκτα. Μετὰ δὲ 

τὸν ρκχδ΄, ἕτερα β' κῶλα" ὧν τὸ ἕν, δίμετρον βραχυκατάληκτον" τὸ δὲ 

ἕτερον, ἑφθημιμερές, ἐκ τριβραχέων. ἘΠ δὲ τροχαϊκὰ τὰ κῶλα ταῦτα 

εἴποις, οὐκ ἂν ἁμάρτοις. Ὁ δὲ τελευταῖος, “Ἕπου, μάραινε δευτέροις 

διώγμασιν. 

- Πρεσβεύω. προτιμῶ. 

2, Τὴν πρωτ. γαῖαν. Πίνδαρός φησι (ἢάρτη. ἱποοιί. 

ΟΧΙΙ. οα. ἨἩθγη.) πρὸς βίαν κρατῆσαι ἸΠυθοῦς τὸν ᾿Απόλλωνα" 

διὸ καὶ ταρταρῶσαι ἐξήτει αὐτὸν ἡ Τῇ. ᾿Επαφρόδιτος (νετ)α ᾽Επα- 

φρόδιτος κι τ. λ. δά ν. 10. τοοίθ τϑίμ] τα }].) ἐν ὑπομνήματι 

Καλλιμάχου Αἰτίων β΄, φησί, Μελανθοῦς τῆς Δευκαλίωνος καὶ 

Κηφισσοῦ τοῦ ποταμοῦ γίνεται Μέλαινα τοὔνομα. Μελαίνης δὲ καὶ 

Ποσειδῶνος Δελφός. ᾿ΑΦ᾽ οὗ οἱ Δελφοί. 

9. Τὸ μητρός. Ἢ τῆς κοινῆς μητρὸς πάντων, ἢ τῆς Θέμιδος. 

ὅ. Λάχει. κλήρῳ. 

7. Τενέθλιον δόσιν. ᾿Αντὶ τοῦ, ὀπτήριον᾽ θεασαμένη τὸν τῆς 

ἀδελφῆς ἑαυτῆς Λητοῦς παῖδα δέδωκε συγγενικὴν δόσιν. 
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8. Ὄνομ᾽ ἔχει. ᾿Απόδειξις αὕτη τῆς δωρεᾶς οὐκ ἀχάριστος. 

9. Δηλίαν τε χοιράδα. Τὴν Κύνθον. Διὰ δὲ τοῦ χοιράδα, 

σχεδὸν τὴν αἰτίαν φησὶ δι’ ἣν ἀπέλιπεν ᾿Απόλλων, ἐκκλίνων τὸ εὐτελὲς 

τοῦ χωρίου. Αλλως" Δηλίαν τε χοιράδα, τὴν στρογγύλην. 

11. Ἐς τήνδε γαῖαν. Χαριζόμενος ᾿Αθηναίοις, καταχθήναί 

φησιν ἐκεῖσε ᾿Απόλλωνα, κἀκεῖθεν τὴν περιπομπὴν αὐτῷ εἶναι. ῳὋὉ δὲ 

Πίνδαρος, (ἔρτῃ. ἱποοτί. ΟΧΤ,ΨΠ. εβἀ. Ηθυη.) ἐκ Τανάγρας τῆς 

Βοιωτίας. 

18. Παῖδες Ἡφαίστου. Οἱ ᾿Αθηναῖοι. Θησεὺς γὰρ τὴν ὁδὸν 

ἐκάθηρε τῶν λῃστῶν καὶ ὅταν πέμπωσιν εἰς Δελφοὺς θεωρίδα, προέρ- 

χονται ἔχοντες πελέκεις, ὡς διημερώσοντες τὴν γῆν. 

1ὅ. Τιμαλφεῖ. Ἣν (]. ἤγουν) τιμᾷ. β. 

16. Δελφός τε. Καὶ ὁ Δελφὸς λεώς, ὅς ἐστι τῆς χώρας ἄναξ 

καὶ κυβερνήτης. ' 

17. Κτίσας. ἸΠοιήσας, ἰδίωμα δὲ τοῦτο Αἰσχύλου. 

20. Τούτους ἐν εὐχαῖς. Τοῦτο φησὶν ἐπεὶ δραματική ἐστιν ἣ 

ποίησις, εἰ δὲ ἦν διηγηματική, εἶπεν ἂν ὁ ποιητής, ταῦτα εἰποῦσα, εἰς 

θρόνον ἐκαθέζετο. β. 

21. Παλλὰς. Χ᾽ ἡ Παλλάς, Δελφοί νιν ὅθ᾽ ἱδρύοντο προναίην. 

Καλλίμαχος. (Ετάρτη. Ρ. 591. εα. Ἐπ οβί.) 

22. Κωρυκὶς πέτρα. Ὁ Παρνασσός. 

- Ἔνθα Κωρυκὶς πέτρα. Πέτραν φησὶ κοίλην τὸν Παρ- 

νασσόν, διὰ τὸ εἶναι δὲ κοῖλον ὄρος λέγεται ἐκεῖ ἀναστρέφεσθαι τοὺς 

δαίμονας, καὶ διὰ τὸ ἄοικον εἶναι. β. 

24. Βρόμιος δ᾽ ἔχει τ. χ. διὸ εἶπε, δαιμόνων ἀναστροφή. 

26. Λαγῶ δίκην. ΔΛαγωοῦ δίκῃ (]. δίκην) καταπτήξαντι, καὶ μὴ 

ἀνθισταμένω. 

-- Δαγῶ ὃ. Ἤγουν λαγοὶ δειλοί εἰσιν, φησὶν οὖν αὐτὸν λαγωοῦ 

δίκην ὑποπτήξοντα (1. ὑποπτήξαντα) μὴ ἀντιστῆναι τοῖς πολεμοῦσιν 

αὐτῷ. β. 

- Πενθεῖ. Νῦν φησιν ἐν ΠΠαρνασσῷ εἶναι τὰ κατὰ ΤΠενθέα. Ἔν 

δὲ ταῖς Ξαντρίαις; ἐν Κιθαιρῶνι. 
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28. Καλοῦσα. Καλοῦσα φροιμιάξομαι. 

29, Ἔπειτα μάντις. Τοῦτό φησιν ἐπεὶ δραματική ἐστιν ἣ 

ποίησις. ἘΠ δὲ ἦν διηγηματική, εἶπεν ἂν ὁ ποιητής, ταῦτα εἰποῦσα εἰς 

θρόνον ἐκαθέζετο. 14. δ ν. 90. 

80. Τῶν πρὶν εἰσόδων. Τὴν Πυθὼ τὴν πρώην ἱ]Ποσειδῶνος, 

ὑπὲρ ἧς Καλαύρειαν ἐδέξατο. Καλλίμαχος, Μέσφα Καλαυρείης 

ἦλθεν ἐς ἀντίδοσιν. (Βτάρτη. Ρ. ὅ21.) 

32. Ἴτων. Ἴτωσαν. ᾿Αττικώτερον. 

34. Ἦ δεινὰ λέξαι. Τὰ δεινά φησιν ἐξέπεμψέ με τοῦ μαντείου; 

ἰδοῦσα γὰρ ᾿Ορέστην ἐπὶ τοῦ βωμοῦ καὶ τῆς (τὰς) ᾿Εἰριννῦς κοιμωμένας; 

ἔξειμι τεταραγμένη. β. νἱά. δα ν. 38. 

θὅ. Πάλιν μ᾽ ἔπεμψεν. Παρ ὀλίγον ἔρημος ἥ σκηνὴ 

γίνεται. Οὔτε γὰρ ὁ χορός πω πάρεστιν, ἥ τε ἱέρεια εἰσῆλθεν εἰς τὸν 

ναόν. 

86. Σωκεῖν. Κουφίζειν. Σημαίνει δὲ καὶ τὸ γαυριᾶν καὶ 

ἀτάκτως πηδᾶν Αλλως" σωκεῖν διὰ τὸ γῆρας. 

58. Δείσασα γάρ. Τὰ δεινὰ δείσασα[ν]) ἐξέπεμψέ με τοῦ 

μαντείου. ᾿ἸἸδοῦσα γὰρ ᾿Ορέστην ἐπὶ τοῦ βωμοῦ, καὶ τὰς ᾿Ε;ριννύας 

κοιμωμένας, ἔξεισι τεταραγμένη τετραποδηδὸν ἐκ τοῦ νεώ. 

40. Ὁρῶ δ᾽ ἐπ’ ὀφθαλμῷ. (5:1) ᾿ΕἘμφατικῶς παρίστησι 

τὸν νεοστὶ (νεωστὶ) αὐθεντικότα, (αὐϑεντηκότα εἴ. 43.) οἱονεὶ (οἱονεὶ) τὸν 

φονεύσαντα. αὐθέντης γάρ λέγεται ὁ φονευτής. 

4]. Προστρόπαιον. Ἱκέτην. 

ἱκετεύοντα. β. 

42. Στάζοντα χεῖρας. ᾿Εμφατικῶς τοῦτο νεωστὶ αὐθεντηκότα 

παρίστησι. 

- Νεοσπαδές. Νεωστὶ ἐσπασμένον. 

45. ᾿Αργῆτι μαλλῷ, Εἰώθασιν ὅταν ἀσαφές τι εἴπωσιν οἱ 

ποιηταί, ἐπεκδιδάσκειν αὐτό. Ὅμηρος, (11. ν. ὅ86.) Κύμβαχος ἐν 

κονίῃσιν, ἐπὶ βρεχμόν τε καὶ ὦμους. 

- ᾿ἀργῆτι. Δευκῷ. β. 

47. Ἐλῦδει γυναικῶν. ᾿Ἐπὶ σκηνῆς φαίνεται τὸ μαντεῖον. Ἡ 

δὲ προφῆτις πρόεισιν ἐπικλήσεις, ὡς ἔθος, τῶν θεῶν ποιησομένη᾽ ἀπρο- 

Ό 
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ὅπτως τε ἰδοῦσα τὰς ᾿Εἰριννύας κύκλῳ τοῦ ᾿Ορέστου καθευδούσας, 

πάντα μηνύει τοῖς θεαταῖς" οὐκ (οὐχ) ὡς διηγουμένη τὰ ὑπὸ τὴν 

σχηνήν, τοῦτο γὰρ νεωτερικὸν Ἐὐριπίδειον, ὑπὸ δὲ τῆς ἐκπλήξεως, τὰ 

θορυβήσαντα αὐτὴν καταμηνύουσα φιλοτέχνως. Τὰ δὲ πρῶτα, εὐχαὶ 

καὶ ἐπικλήσεις θεῶν, ἵνα ἀπὸ τῶν εὐφημοτέρων ἄρξηται ἣ προφῆτις. 

Οἰκονομικῶς δέ, οὐκ ἐν ἀρχῇ διώκεται ᾿Ορέστης, ἀλλὰ τοῦτο ἐν 

μέσῳ τοῦ δράματος κατατάττει, ταμιευόμενος τὰ ἀκμαιότατα ἐν μέσω. 

- Ἐν θρόνοισιν ἥμενος. Τῶν ᾿Εριννύων. 

“7: Αλκὰ ΤΓυργόνας λέγω. Πρὸς τὸ φοβερὸν τῆς ὄψεως. 

--- ᾿Αλλὰ Γοργόνας. Πρὸς τὸ φοβερὸν τῆς ὄψεως φησὶ γορ- 

γείοισι, καὶ γὰρ τὰς Γοργόνας λέγουσι δείματα φέρειν τοῖς ἀνθρώποις. 

τὸ δὲ ὅλον, εἶδον, φησίν, αὐτὰς ἐν γραφῇ πτερωτάς, ἀλλ᾽ οὐχ 

ἁρπακτικάς. 

48. Οὐδ᾽ αὗτε Γοργείοισιν. ᾿Αλλ᾽ οὐδ᾽ ᾿Αρπυίας αὐτὰς λέγω, 

εἶδον, γὰρ αὐτὰς ἐν γραφῇ πτερωτάς. 

ὅῶ. Βδελύκτροποι. “Ἃς τις βδελύξαιτο καὶ ἐντραπείη μισήσας. 

σκυθρωποί. 

- Βδελύκτροποι. “Ἂς ἰδών τις, φησί, βδελύξαιτο καὶ τραπείη 

((. ἐντραπείη οἵ. ρτ 0.) μισήσας αὐτὰς ὡς δυσειδεῖς, ἀπὸ γὰρ τῶν 

ὀμμάτων αὐτῶν λείβουσι σταλαγμὸν αἱματηρόν. β. 

ὅ4. Δυσφιλῆ. Οἷον αἱματηράν. 

ὅδ. Καὶ κόσμος. Ὃν ἔχουσι παρακείμενον ἑαυταῖς. νἸ. ποΐ. οΥἹξ. 

δ7. Τὸ φῦλον. Οὐ δήποτε τοιοῦτον γένος εἶδον. 

- Τῆησδ᾽ ὁμιλίας. Ξυνηθείας, συνουσίας, συστήματος. 

- Τὸ φῦλον. Τὸ γένος" οὐδέποτε, φησί, τοιοῦτον γένος εἶδον, 

μηδὲ ἴδοιμι. β. 

ὅ9. Τρέφουσ᾽ ἀνατεί, Τὸ τῆς ἀνατροφῆς. 

- Τρέφουσ᾽ ἀλλατεί (516) ἴΑλλος ἄτης. β. 

ὖ 60. Κἀντεῦθεν μὲν οὖν. “Ὥστε, φησίν, εἰ θεραπείας χρεία, 
- ͵ - 7 

αὐτῷ μελέσθω τῷ ᾿Απόλλωνι, καὶ γὰρ εἰ θεραπείας χρεία, αὐτάς 
ΕἸ ΕῚ ΄ ΕῚ Ἀ ͵ ’ὔ ὌΕΥ; ΕῚ ΄ . 

ἐστιν ἰατρός, εἰ δὲ μαντείας, πάλιν αὐτός ἐστι τερασκύπος. β. νὰ. 566. 

62. Ἰατρόμαντις. Ὥστε εἴτε θεραπείας χρεία; ἰατρός ἐστιν" 
μ " ΄ ᾿, -“ 
εἴτε μαντείας, τερατοσκόπος" εἶτε καθαρμῶν, καθάρσιος. 
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88. Καὶ τοῖσιν ἄλλοις. Πόσῳ μᾶλλον τῶν ἰδίων ; 

64. Οὔτοι, προδώσω. ᾿Επιφανεὶς ᾿Απόλλων συμβουλεύει 

᾿Ορέστῃ καταλιπεῖν μὲν τὸ μαντεῖον, φυγεῖν δὲ εἰς ᾿Αθήνας. Καὶ 

δευτέρα δὲ γίνεται φαντασία. τραφέντα γὰρ μηχανήματα ἔνδηλα 

ποιεῖ τὰ κατὰ τὸ μαντεῖον ὡς ἔχει. Καὶ γίνεται ὄψις τραγική" τὸ 

μὲν ξίφος ἡμαγμένον ἔτι κατέχων ᾿Ορέστης" αἱ δὲ, κύκλῳ φρουροῦσαι 

αὐτόν. Αλλως" οὔτοι προδώσω πρὸς ᾿Ορέστην φησίν. ᾿Απέστη γὰρ 

ἣ ἱέρειαι. 

66. Οὐ γενήσομαι πεπών. ΤΓράφεται πρέπων. 

09. Τραῖαι, παλαιαὶ παῖδες. Παλαιαὶ γὰρ παῖδες, διὰ τὸ 

νέον. ἢ, ἐπειδὴ ἄγαμοι καὶ παρθένοι εἰσί. Το ἀλλόκοτον δὲ τῆς φύσεως 

διὰ τῶν ἐναντίων τραγικώτερον διασύρει. 
τὰ Ὁ» ὦ ͵ τὸ τ 

1]. Κακῶν δ᾽ ἕκατι. Ἥνεκα τοῦ κακοποιεῖν. “.Ὶ 

Ὁ ὅ. Ἑλῶσι. ᾿Αντὶ τοῦ, ἐλάσωσι. ([. ἐλάσουσι, 510 1) 5664.) 

---  Ἐλῶσι. ᾿Ἑλάσωσιν. β. 

ἴϑ. Βουκολούμενος. ἹΠεριέπων. 

- Βουκολούμαι[εν]ος. ἹΠεριέπων, ἐνεργῶν. β. 

80. ἼἌἌγκαθεν. Ταῖς ἀγκάλαις. 

- Ἄγκαϑθϑεν. ᾿Εν ταῖς ἀγκάλαις. β. 

84. ᾿Ἐπίστα. ᾿Επίστασαι. 

85. Μὴ ἀδικεῖν. ἸΞηνίζησις, ὡσαύτως δὲ καὶ τό, μὴ ἀμε- 

λεῖν. β. 

87. Σθένος δὲ. τὸ δὲ σὸν σθένος ἀσφαλές ἐστιν εἰς τὸ εὖ 

ποιεῖν. 

90. ᾿Ἑπώνυμος. ἭὍδιος γὰρ ὁ θεός. 

91. ΠΠομπαῖος. Ὅδιος γὰρ ὁ θεός. 

- Ποιμαίνων. Φυλάσσων. 

92, Σέβει τοι Ζεύς. Τὸ τῶν ἱκετῶν σέβισμα καὶ δέημα οὐ 

μόνον τιμᾷ ὁ Ζεύς, ἀλλὰ καὶ σέβει, ὁρῶν αὐτὸ ὁρμώμενον προσηκούσῃ 

τύχῃ. 

- Σέβει τοι. Τοῦτο διὰ μέσον. ([. μέσου) β. 

96. Ἔγω δ᾽ ὑφ᾽ ὑμῶν. Λείπει εἰμί. Ὑπὲρ ὧν ἐφόνευσα 
» Ε) ͵ Ἀν ὯὌ.5 ͵ ᾽΄ὔ 7 Ε) ͵ὔ 

Αγαμέμνονα ἀπώσασθε' καὶ οἱ ἐμὲ φονεύσαντες, οὐκ ἀτιμάζονται" 
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Παιδευτικὰ δὲ ταῦτα. Τὸ γὰρ τοὺς ἐναγεῖς, καὶ μετὰ θάνατον ὑπὸ 
“ Ε) ’ ε -“- Υ͂ οι... ε » ᾽ , 

νεκρῶν ἀτιμάζεσθαι, ἱκανῶς ἔχεται παιδεύσεως. ὋὉ μὲν ᾿Ορέστης 

φυγῇ οἴχεται ᾿Αθήναξε πυθόμενος" αἱ δὲ ᾿Εἰριννύες μόναι καθεύδουσιν 

ὑπὸ πόνου ἴσως καὶ ᾿Απόλλωνος, τοῦ τραγῳδοποιοῦ τοῦτο ἐπιτηδεύ- 

σαντος, ἵνα διὰ τούτου ἐμφαίνῃ τὸ ἄγριον αὐτῶν καὶ χαλεπόν. Πῶς 

δὲ διεγείρονται; Οὐχ ὑπὸ ᾿Απόλλωνος, οὐδὲ ὑφ᾽ ἑαυτῶν, ἀλλ᾽ ἐν ἄλλῃ 

φαντασίᾳ. ᾿Εφίσταται γὰρ τὸ εἴδωλον Κλυταιμνήστρας, καὶ μεμ- 
΄ 3 Ἷ “ ἢ Ἂ ᾽ ψάμενον ἀνεγείρει. “Ὥστε ποικίλαις φαντασίαις πεπύκνωται. 

98. Αλ(λλῶμαι.. Πλανῶμαι. β. 

99. Ἔχω μεγίστην. Καὶ σφαγεῖσα αἰτιῶμαι ὑπ᾽ αὐτῶν τῶν 
Ν»ἦ , 

περὶ ᾿Αγαμέμνονα. ι 

- Ἔχω μεγίστην αἰτίαν. Ξφαγεῖση, (]. σφαγεῖσα ὥϑ'οἢνν.) 
, 3 “ Φν " ε ει “,Σ2 ΄ “ ε , φησίν, αἰτιῶμαι παρ᾽ ἐκείνων, ὡς ὑπὸ τοῦ ᾿Ορέστου τοῦ ἡμετέρου 

υἱοῦ ἀνῃρέβην. β. 

101. Μηνίεται. Ὀρργίζεται. β. 
τ᾿ Χ Υ 2 “ "Ὰ « ἤν ἐΆ3. “ 

104. Εύδουσα γὰρ φρήν. Ἔν τῷ καθεύδειν ὁ νοῦς ἀκριβέσ- 

τερον ὁρᾷ, μὴ παραπλανώμενος τῇ θέᾳ. Τραγικώτερον δὲ, τὸ εἴδωλον 

Κλυταιμνήστρας σώζει τὴν σφαγήν. 
᾽ ε » . - . μαι 4 - - -- 

105. Ἐν ἡἥμερᾳ δὲ μοῖρα. Ἡ τῆς φρενὸς μοῖρα οὐ προορᾷ 

ἐν ἡμέρᾳ. 

107. Νηφάλια. Οἶνος γὰρ οὐ σπένδεται ᾿Εριννύσιν. 
ἡ μὴ Ε] - - “" 

109. Ἔθυον ὥραν. “Ὧραν ἐν ἥ οὐδεὶς τῶν θεῶν ἐκοινώνει τῆς 
" ΓΟΡΚῚ τ ᾽ ΩΣ 

θυσίας ὑμῖν. ᾿Ἐν γὰρ τῷ μεσονυκτίῳ μόναις ᾿Εριννύσιν ἀπάρχονται. 
2 Ν - 

- Οὐδενὸς κοινὴν θεῶν. Ὅτ, ταύταις μόναις ἐν νυκτὶ 

θύουσιν. 

110. Ὁρῶ πατούμενα. ᾿Ανατετραμμένα. β. 
Ψ' -“ 

111. Ὁ δ᾽ ἐξαλύξας οἴχεται νεβροῦ δίκην. Διὰ τὸ 
, Η “ “ἃ 

πεφευγέναι ἐκ τοῦ νεώ. 

--- Ἐξαλύξας. ᾿Ἐκφυγῶν. (-ὦν) β. 

112. ᾿Αρκυσμάτων. δΔικτύων. β. 
ς ᾽ 7 , 

118. ᾿Ἐγκατιλλώψας μέγα. Χλευάσας. Διὰ δὲ τούτων 
᾽ " δ. τὰν 
ἐρεθίζει αὐτάς. 

117. Μυγμός. Παρεπιγραφή. Τοῦτο δέ ἐστιν ὅ φησιν ὁ 
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ποιητὴς, (11. 1. 90.) αἱ δ᾽ ἐπέμυξαν. Τὸ δὲ ἐγείρεσθαι τὰς 
“ ΄ ᾽ β ᾿ Ν ν τ :, , , 

παρειμένας ὕπνῳ, οὐ πιθανόν. Κατὰ βραχὺ οὖν ἐκ προσβάσεως τὴν 

ἔγερσιν ποιήσονται. 

199, Φονεὺς δ᾽ Ὀρέστης. ὯὉ μὲν Ὀρέστης, φησίν, οἴχεται 

᾿Αβθήναϑε πυθόμενος. αἱ δὲ ᾿Εἰρινγύες μόναι καθεύδουσιν, ὑπὸ πόνου ἴσως μ μενος, Ξ «- ᾽ 

καὶ ᾿Απόλλωνος, τοῦ Τραγωδοποιοῦ τοῦτο ἐπιτηδεύσαντος, ἵνα διὰ τοῦτο ᾽ θὄγᾷ μ ᾽ 

ἐμφανὲς γένηται τὸ ἄγριον αὐτῶν καὶ χαλεπόν. β. νἸ4. δὰ ν. 9. 
, ᾿Ξ, 194. ᾿ΩὯξεις. Ὡς παρὰ τὸ αἴ, αἴ, αἰάξζειν' οὕτω παρὰ τὸ ὦ, ὦ, 

125. Τί σοι. Τί οὖν μέλλεις τὸ σὸν ἔργον ἀνύειν : 

1237. ΞΣυνωμόται. ἸΞυνωμοσίαν ποιήσαντες, κατεκοίμισαν ὑμᾶς. 

128. Ἐξεκήραναν. ἹΠαρείλοντο. 

130. Λάβε, λάβε. ᾿Ονειροπολοῦσα διώκειν ᾿᾽Ορέστην, τοῦτό φησιν. 

131. Κλαγγαίνεις. Βοᾷς. β. 

13ὅ. Ἄλγησον ἧπαρ. Οὕτως ἄλγησον ὡς μαστιζόμενος. β΄. 

136. ᾿Αντίκεντρα. Ἴσα μαστίγων. 

157. Ἐπουρίσασα. Ἐφορμήσασα τῷ ᾿Ορέστῃ. Οἰκεῖον δὲ 

τῷ πνεύματι τὸ ἐπουρίσασα. 

158. Κατισχναίνουσα. ᾿Εἰκλεπτύνουσα, πυρετῷ ἀναλίσκουσα; 

ὡς δοκεῖν ἀτμοὺς ἀνιέναι ἀπὸ τῆς γαστρὸς αὐτοῦ. 

140. Ἔγγειρ᾽, ἔγειρε. ὃ παρὼν χορὸς συνέστηκεν ἐκ στίχων 

ἰαμβικῶν τριμέτρων ἀκαταλήκτων σποράδην κειμένωνι β, ώλων δέ, 

ἀντισπαστικῶν μονομέτρων καὶ διμέτρων καὶ τριμέτρων καταληκτικῶν 

καὶ ἀκαταλήκτων καὶ βραχυκαταλήκτων κθ΄. Ὧν τελευταῖος, Μιάστορ᾽ 

ἐκείνου πράσσεται. 

-- Ἔγειρ᾽, ἔγειρε. ᾿Αναστήσει αὐτὰς οὐκ ἀθρόως, μιμούμενος 

ἐμφατικῶς τὴν ἀλήθειαν. ᾿Αλλ᾽ ἐγείρεταί τις πρώτη. ὥστε μὴ ἀθρόως 

τὸν χορὸν φθέγξασθαι. 

142. Ματᾷ. Μάταιον γίνεται. 

144. Ἢ πολλά. Κομματικῶς ἕκαστον κατ᾽ ἰδίαν προενεχτέον. 

ΑἹ γὰρ διακοπαί, πρόσφοροι τοῖς πάθεσιν. ΜΙ. Ποῖ. Οραβο. 

Ομ. 1. υ. 195. 

14δ. Ἐπάθομεν. Λείπει, δεινά. 
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14δ. Ἄφερτον. ᾿Αφόρητον κακὸν ἐπάθομεν. 

149. Καθιππάσω. ΚΚατεπολέμησας. 

- Καθιππάσω. Κατεπολέμησας. β. 

156]. Τὸν μητραλοίαν, Ἑυλληπτικῶς χρὴ λέγεσθαι τὸν 

μητραλοίαν. β. 

- Τοκεῦσι πικρόν. ΣΞυλληπτικῶς. 

1584. Ἔτυψεν. Ὡς ἡνίοχος, ἔτυψέ με. 

166. Λοβόν. Λοβός, μέρος τοῦ ἥπατος. 

167. Μαστίκτορος. Λείπει τό, ὡς. 

1ὅ8. Τὸ περιβαρύ. Οὐ τὸ τυχόν, ἀλλὰ περισσῶς βαρύ. 

- Κρύος ἔχειν. Ἡμᾶς φησι. 

100. Τὸ πᾶν δίκας πλέον. Παρὰ τὸ δίκαιον, ([. ἃ. σοτμπ}.) 

τὸ πᾶν ἔχοντες. 

- Πλέον. Ὑπὲρ τὸ δίκαιον. 

101. Θρόνον. Τὸν θρόνον οὗ Ορέστης καθῆστο, πάρεστιν ὁρᾶν 

φονολειβὴ ἀπὸ ποδῶν ἕως κεφαλῆς ὅλον. Τὸ δὲ γᾶς ὀμφαλόν, ἀντὶ τοῦ, 

τὸ ἐν Πυθοῖ. Διὰ δὲ τούτων, ἀποσκευάξειν δοκοῦσι τῆς ἐπικουρίας 

᾿Ορέστου τὸν θεόν. 

165. Προσδρακεῖν αἱμάτων. Λείπει ὃ, καί ὥστε τὸν 

ὀφθαλμὸν (1. ὀμφαλόν. Ἰδαη θη ρθιτηπίαι Ομ Θἢ 6556. Βαρτᾶ ν. 

40. τηοπού Θομν η]ς.) ἔχειν αἱμάτων ἄγος ἐπαίροντα. 

1606. Αὐτόκλητος. Αὐτὸς αὑτὸν (]. αὐτὸν) καλέσας ἐπὶ τῷ μιάναι 

τὸν ναόν. 

167. Παρὰ νόμων. Ἔξω νόμων. β 

- Τίων. Τιμῶν. β. 

168. Παλαιγενεῖς. Ἡμᾶς δηλονότι ὅσον τὸ ἐπί σοι αἰναιρήσας 

καὶ φονεύσας. β. 

- Φθίσας. Ἡμᾶς, ὅσον ἐπί σοι. 

170. Ὑπαί τε γᾶν. Ὑπὸ γῆν. 

171. Ποτιτρόπαιος. ἸΠροστρόπαιος, ἀντὶ τοῦ, ἐναγής. 
,ὔ « , 

προστρύπαιος, ἱκέτης. β. 
. » ’΄ “Δ 8 ᾽ - -“ - Ἑτερον ἐν κάρᾳ. ᾿ν ἐναγὴς ἐν τῷ κάρᾳ ἑαυτοῦ ἕτερον 

; τ τὰ 
μιάστορα λήψεται, καὶ οἱ ἐξ αὐτοῦ δίκας ἡμῖν δώσουσιν. 
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174. Χωρεῖτε. Τὸ μὲν πρῶτον πρὸς πάσας ὁ λόγος, ἑξῆς δὲ πρὸς 

πάσας (μίαν τοοία ὅν.) ἀποδίδοται. β 

17ὅ. Πτηνόν. Ταχύν. β. 

-- ᾿Αργηστὴν ὄφιν. Τραγικώτερον ὄφιν εἶπε τὸ βέλος, διὰ τὸν 

ἰόν πτηνὸν δέ, διὰ τὸ ἐπτερῶσθαι. Τὸ μὲν πρῶτον, πρὸς πᾶσας ὁ 

λόγος" πρὸς μίαν δὲ ἑκάστην νῦν. ΟἿ, ποί. οὐ. ν. 

- Ἀργηστήν. Λευκόν. β. 

--- ὌὍφιν. Βέλος. β. 

176. Θώμιγγος. Νευρᾶς. 

177. ᾿Ανθρώπων ἀφρόν. Τὸ αἷμα, μέλανα ἀφρὸν εἶπεν. Οὐ- 

δήπου τὸ ἔμφυτον αὐτῶν, ἀναίμονες γάρ εἰσιν οἱ θεοί, ἀλλὰ τὸ ἀπ᾽ 

οἰνθρώπων ἠθροισμένον" ὡς τούτῳ τροφῇ χρωμένων αὐτῶν. 

178. Θρόμβους. Τὰς πήξεις τοῦ αἵματος. 

180. Καρανηστῆρες. Αἱ ἀποκεφαλίζουσαι. 

182. Χλοῦνις. Ἢ ἀκμαία ἀποκοπή, παρὰ τὴν χλόην. Ἢ 

ἐπεὶ χλοῦνις ὁ σῦς, κάπροι δὲ συνεχῶς εὐνουχίζονται, διὰ τοῦτο τὴν 

ἀποκοπὴν συϊκὴν εἶπεν, οὐκ ἀνθρωπίνην. 

--- ᾿ἀκρωνία. ᾿Εκτομὴ μορίων. 

183. Δευσμόν. Κακῶν ἄθροισιν ἢ λιθοβολίαν. ἩἩΗρωδιανὸς δέ, 

τὸ σύστημα καὶ ἄθροισμα. Ῥεγίαιθαία Πεοο. να. ΤηίορΡ. δά 

Ἡ 5 οἢ. 5. ν. ἀκρωνία. 

184. Ὑπὸ ῥάχιν. Ἔνθα ἀνασκολοπίζονται. 

18ὅ. “Εορτῆς. ΕΠρωνικῶς, ἀντὶ τοῦ, διατριβῆς. 

186, 187. Τρόπος μορφῆς. ᾿Αντὶ τοῦ, διὰ τῆς μορφῆς ὑμῶν 

ἥ κακία τῶν τρόπων ὑμῶν διαδείκνυται. 

189. Τρίβεσθαι μύσος. ἸΤΠροστρίβεσθαι. 

190. ΓΑνευ βοτῆρος. Μόναι, ὡς ἀνήμερα θηρία. 

193. Αὐτὸς σὺ τούτων. Οὐκ ἐπικοινωνῶν τῇ αἰτίᾳ, ἀλλὰ τοῦ 
Ν ἣν 4 

παντὸς σὺ αἴτιος. 

197. Ἔχροησα. “Ὥστη δέξασθαι τὸν φονέα. 

199. Προστραπέσθαι. ἹΠροσελθεῖν. β. 

᾿ῬἘκέλευσα αὐτόν. β. 

200. Τὰς προπομπούς. 

--- Ἐπέστελλον. 
) ,ὔ Ν . “ 

Ηθικεύσαντο, τὰς διωκτρίας προπομ.- 

ποὺς εἰποῦσαι. 
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200. Καὶ τὰς (δὲ) προπομποὺς. Τοῦτο κατ᾽ ἀκισμὸν 

εἴρηται, ὅ φασιν ἰδίωμα, τὰς διωκτρίας προπομποὺς εἰποῦσαι, ἀκίζειν 

γάρ φασι τὸ τὰς γυναῖκας ἰδιωματεύεσθαι καὶ σεμνολογεῖν. β. 

20]. Μολεῖν. Ὑμᾶς δηλονότι. β. 

9Ωρῦ. Τί γὰρ γυναικός. Τὶ προστέταχθε ποιεῖν παρὰ [{᾿ περί] 

ἀνδροφόνου γυναικός : 

906. Αὐθέντης. Ὁ τοῦ ᾿Αγαμέμνονος φόνος οὐκ ἦν αὐθέντης, ὅ 

ἐστι; μιαρός. 

917. Ἡσυχαιτέραν. Δολιωτέραν. 

--ὀ Ἡσυχαιτέραν. Δολιωτέραν. β. 

328. Λέγῃ. ᾿Ονομάξῃ β. 

2994. Αἷμα μητρώιον. Ἡ δίκη τοῦ μητρῴου αἵματος. 

98, Μῆνις. Μή τοι τὶ θεῶν μήνιμα γένωμαι. (ἢ. χ 858.) 

25]. Προστρόπαιον. ἀκάθαρτον. 

232, Προστετριμμένον. Κατ’ αὐτῶν ἐπελθόντα. 

2535, ἼΑλλοισιν οἴκοις. ἴΑλλοις προστριψάμενον τὸ μύσος. 

259. Φραδαῖς. Ταῖς ἐννοίαις. 

240. Τετραυματισμένον. Ὥς αὐτόχρημα αἵματος ὄντος 

᾿Ορέστου, καὶ μιαίνοντος τὴν γῆν ἧς ἐφάψηται. Τὸ μὲν ἀπορρεῖν 

τὸ αἷμα, παραδοξολογίας ἐστὶ τραγικῆς. Ὅρα δὲ μὴ ἐκβαίνῃ τὴν 

πίστιν, ὃ ἀπὸ ΓΑργους εἰς Δελφοὺς ἥκων, εἶτα ἐκεῖθεν εἰς ᾿Αθήνας, 

καὶ ἔτι αἷμα στάζον ἀπὸ τοῦ ξίφους. Φαντασία οὖν ἀμήχανος. 

᾿Αλλὰ καὶ συγκέχυται τῇ παραδοξολογίᾳ. 

9245, ᾿Ανδροκμῆσι. Μεγαλοχμῆσι. 

248. Σπλάγχον. Τὸ ἡμέτερον. 

244. ᾿Απτέροις. Ὅτι μὴ πτερωτὰς εἰσήγαγεν αὐτάς. 

2406. Καταπτακώς. Καταπτήξας πρὸς τῷ ἀγάλματι. 

247. ἸΤροσ γελᾷ. Προσσαίνει. 

Θέλγει καὶ προσέρχεται. β. 

248. Ὅρα, ὅρα. Τὸ αὐτὸ πρόσωπόν ἐστι. νἸά. Ήττη. Οραβο. 

ἜΘ τ 0. ΤΡ: 

249. ᾿Ατίτας. ᾿Ατιμώρητος. 

261. ΠΠλεχθεὶς θεᾶς ᾿Ανθ’ ὧν ἡμῖν χρεωστεῖ, πρόσφυξ θέλει 

γενέσθαι τῆς θεοῦ. 
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963. Οὐ πάρεστιν. Οὐ πάρεστιν αὐτῷ νικῆσαι ἡμᾶς. 

954. Δυσαγκόμιστον. Τὸ ἅπαξ χυθὲν αἷμα, δυσίατον. 

Ωὔδ. Τὸ διερόν. Πᾶν διερὸν ἐκκεχυμένον εἰς τὴν γῆν; δυσ- 

αγκόμιστον. Τοιοῦτο οὖν καὶ τὸ αἷμα. ἴΑλλως" διερόν, τὸ βρέξαν 

τὴν γῆν. 

ὅθ. Ῥοφεῖν. Κατατίνειν. 

957. Πέλανον. Θρόμβον αἵματος. 

2604. Εὔθυνος. Δικαστής. 

906. Δελτογράφῳ. ᾿Εφορᾷ δὲ πάντα, ἀναγραφόμενος αὐτὰ 

τῇ ἰδίᾳ δέλτω. 

2607. Ἐγώ, διδαχθεὶς ἐν κακοῖς. Ἑΐσθεσις διπλῆς μερικῆς 

δύο περιόδων. Οἱ δὲ στίχοι εἰσὶν ἰαμβικοὶ τρίμετροι ἀκατάληκτοι 
τ - Ι .-7 ͵ 

λα΄. ὯὧΩν τελευταῖος, Ὕμνον δ᾽ ἀκούσῃ τόνδε δέσμιον σέθεν. 

Διδωχθεὶς πολλοὺς καθαρμούς. ὅ ἐστι, τηλικαῦτα 

ἀψυχήσας, ἃ πολλῶν ἐδεήθη καθαρμῶν. Αλλως" οἱ ἐναγεῖς οὔτε ἐν 

ἱερῷ προσήεσαν, οὔτε προσέβλεπον, οὐδὲ διελέγοντό τινι.. Καὶ παρ᾽ 

Εὐριπίδῃ, Τί σιγᾷς ; Μῶν φόνον τιν᾽ εἰργάσω ; (ΕἸ. ἴπο. οο1.) ᾿Ἐπεὶ 

᾿Ορέστης μέλλει διαλέγεσθαι, δοκῶν ἔτι ἐναγὴς εἶναι; ἐγώ, φησί, 

διδαχθεὶς σὺν κακῷ τῷ ἐμαυτοῦ, καὶ οἷον διδασκάλοις χρησάμενος ταῖς 

ἐμαῖς συμφοραῖς, ἐπίσταμαι καὶ σιγᾶν καὶ λαλεῖν ὅπου δεῖ, ἑκατέρου 

καιρὸν γιγνώσκων. 

211. Βρίξει. Κοιμᾶται. 

272. Ἔκκπλυτον. ᾿Εκκεκαθαρμένον. 

276. ᾿Αβλαβεῖ ξυνουσίᾳ. Ἔβλάπτοντο γὰρ οἱ μυσαροὶ 

(Ι. μυσαροῖς ν. Ῥοτβ. Αἄνοῖδβ. Ρ. 160.) ξυντυγχάνοντες. 

281]. Αὐτόν τε. Λείπει, ἐμέ. ΒοΏν ηϊς. οἵ. Οάνγ55. Χ. 97. 

αὐτῶν γὰρ ἀπωλόμεθ᾽ ἀφραδίῃσιν. 

- Καὶ τὸν ᾿Αργεῖον λεών. Ὡς τότε συμμαχούντων ᾿Αρ- 

γείων ᾿Αθηναίοις. 

284. Τρίτωνος. Ὅτι διὰ τοῦτο οἴεται αὐτὴν Τριτογένειαν. 

(καλεῖσθαι Ξαρρ]εύ ὅ' ἢν.) 

28. Τίθησιν ὀρθόν. Καταβάλλει γὰρ ἢ ὀρθοῖ. β 

Ε; 
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287. Θρασὺς ταγοῦχος. Ὥς θρασὺς ἡγεμών. ᾿Αρμόττουσα 

δὲ ἡ εὐχή" δεῖται γὰρ ἑδρανοῦς βοηθοῦ. 

289. Ὅπως γένοιτο. Τὺ ἑξῆς, ἔλθοι, ὅπως γένοιτο. 

993. ᾿Αναίματον. Ὁ μηδὲ αἷμα σχήσων ἐξ ἡμῶν, ἀλλὰ 

γενησόμενος σκιά" ῥοφήσομεν γάρ σου τὸ αἷμα. Ἢ  ἐναίματον, ἀντὶ 

τοῦ, ζῶντά σε νεχρὸν ποιήσομεν. 

294. Οὐδ᾽ ἀντιφωνεῖς. Οὐκ ἀποκρίνῃ. ἤ, ἀντὶ τοῦ, οὐδὲ 

ἀντιφωνήσεις μοι; ἀλλὰ καὶ βουλομένου λαλεῖν, τὸ φθέγμα σου 

δεθήσεται. 

298. ἼΑγε δὴ καὶ χορὸν ἅψωμεν. ὋὉ παρὼν χορὸς συν- 

έστηκεν ἐκ κώλων ἀναπαιστικῶν ιε΄. ὧῶῶν τὰ μέν ἐστι δίμετρα ἀκατ- 

ἄληκτα, τὰ δὲ καὶ ἥτοι ἑφθημιμερῆ, τὰ δὲ πενθημιμερῆ, τὰ δὲ μονό- 

μετρα. 

299. Μοῦσαν στυγεράν. Ὡς ἐπὶ νεκρῷ. 

301. Λάχη. Τοὺς κλήρους ἡμῶν. ᾿Απὸ κοινοῦ δὲ τό, δεδόκηκε. 

Δεδόκηκεν ἡμῖν λέξαι τίνα τρόπον τὰ κατ᾽’ ἀνθρώπους λάχη ἐφοὺ- 

εύομεν. 

802. Ἐπινωμᾷ στάσις. ᾿Επισκοπεῖ. Στάσις δὲ τὸ σύστημα. 

809. Χεῖρας φονίας ἐπικρύπτει. Τὸν φόνον κρύψαι θέλει. 

910. Τοῖσι θανοῦσι. Τοῖς ἀναιρεθεῖσι. 

5313. Μᾶτερ, ἅ μ᾽ ἔτικτες. Ἢ μονοστροφικὴ αὕτη περίοδος 

κώλων ἐστὶ χοριαμβικῶν κῦ. ἋὯΩν τὰ μέν εἰσιν ἡμιόλια' τὰ δέ, 

δίμετρα καταληκτικαὰ καὶ ἀκατάληκτα' τὰ δέ, τρίμετρα. ὯΩν 

τελευταῖον,--μικτος. αὔων βροτούς. 

-- Μᾶτερ. Ἐπεὶ ὑπὲρ τῆς μητρὸς ᾿Ορέστου ἀγωνίζονται, 

οἰκείως τὴν μητέρα ἑαυτῶν ὀνομάξουσι. 

814. Καὶ δεδορκόσι. Ζῶσι καὶ θανοῦσιν ἔκδικον. 

516. Ματρώϊον ἅγνισμα. Τὸν τῷ ἰδίῳ θανάτῳ ἀφαγνιοῦντα 
ν ΄ - ’ὔ [ , » -ς Ἁ δ᾽ 

τὸν φόνον τῆς μητρός. “Αγνισμα δὲ τινες εὐφήμως, τὸ μόλυσμα. 

--- Ματρώιον. Μητρώϊον" ἐστὶ δὲ συνίξησις. β. 

3918. Φρενοδαλίς. Παρακίνησις τοῦ (τῶν) φρενῶν. 

819. Ὕμνος ἐξ. Ἐπὶ ᾿Ορέστῃ δὲ μέλλοντι θύεσθαι, λεχθήσεται 
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“4 » ε “ « Ἂν Β.. Π Ἷ. Γ μᾺ ἃ ΕἸ - Α 

ὕμνος ἐξ ἡμῶν, ὡς ἐπὶ ἱερείω. Παρακοπά, ἤγουν, ὃς αὐτοῦ τὰς 
Ἷ  φ 

φρένας παρακόψει. 

990. Δέσμιος φρενῶν. ὋῳὉ δεσμεύων αὐτοῦ τὰς φρένας. 

- ᾿Αφόρμικτος. Οὐ γὰρ σὺν ὀργανικοῖς μουσικοῖς γίνεται 

οὗτος ὁ ὕμνος. 

- Αὔων βροτούς, ῳὋὉ ξηραίνων τοὺς βροτούς. 

531. Διανταία. ἫἪ διαμπὰξ τιμωρουμένη. 

525. Αὐτουργίαις. Αὐτοφονίαις. 

524. Τοῖς ὁμαρτεῖν. Τούτοις ἡμᾶς ἀκολουθεῖν, ἕως ἀποθάνῃ 

ὁ τοιοῦτος. 

524. Θανών. Λείπει τό, γίνεται. Ἵνα ἥ, οὐκ ἐλεύθερος γίνεται, 

ἀλλὰ πάλιν κολάξεται. 

9525 Ἐπὶ δὲ τῷ. Ἐφύμνιον αὐτῷ χρῆται. Λέγεται δὲ καὶ 
᾿' 

μεσόφθεγμα. 

529. Γιγνομέναισι λάχη. ὋὉ παρὼν χορὸς συνέστηκεν ἐκ 

κώλων χοριαμβικῶν νβ΄. ὯΩν τὰ μέν ἐστιν ἡμιόλια" τὰ δέ, δίμετρα 

καταληκτικὰ καὶ ἀκατάληκτα' τὰ δέ, τρίμετρα καταληκτικὰ καὶ 

βραχυκατάληκτα καὶ ἀκατάληκτα. ὯΩν τελευταῖον, Τάξιν γ᾽ ἔχουσα 
Ν ͵ 7 ἃ ᾽,ὔ Ἴ ΄, ΕῚ Ἦ;Ἤ 

καὶ δυσήλιον κνεῷφας" ὃς μόνος ἰαμβικὸς ἔστι τρίμετρος. 

- Λάχη. γέρα. 

830. ᾿Αθανάτων δ᾽ ἀπέχειν. Μὴ πλησιάζειν ἡμᾶς τοῖς θεοῖς. 

582. Παλλεύκων. Οὐδαμοῦ ὅπου ἑορτὴ καὶ ἀμπεχόνη καθαρά, 

πάρειμι. 

8354. Ὅταν ἴΑρης. Ὅταν τις ἐχθρὸς συγγενὴς ὧν τὸν συγγενῆ 

φονεύσῃ. 

58ὅ. Πίθασος. Οἰκεῖος, φίλος. 

586. ᾿Επὶ τόν, ὦ. Διὰ μέσου τό, ὦ. 

5358. Αἵματος νέου. Διὰ τὸ νέον αἷμα τοῦ (τὸ Ἡογ.) νεωστὶ 
Ε , 

εἰργασμένου (ον ἩἨτΠ,.) 

540, Ἐμαῖσι λιταῖς. Εὔχομαι τοῖς θεοῖς τελέσαι μου τὸ 
4 Χ Ν ΕῚ ΄ ΕῚ -“ βούλημα, καὶ μὴ εἰς μάχην μοι ἐλθεῖν. 

542. Ἔθνος τόδε. Τὸ τῶν φονέων. 

3547. Τανυδρόμοις. Τοῖς τανυδρόμοις αὐτῶν κώλοις ἐπάγουσα 
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τὰ σφαλερά μου κῶλα. Ἢ ἀπ’ ἄλλης ἀρχῆς" καὶ τοῖς τανυδρόμοις 

γίνεται σφαλερὰ τὰ κῶλα, διὰ τὴν ἐπιοῦσαν αὐτοῖς ἄτην δύσφορον ὑπ᾽ 

ἐμοῦ. Οἷον, καὶ ταχύδρομοι οὐ δύνανταί με ἐκφυγεῖν. 

860. Κατὰ γᾶν μινύθουσιν. Καὶ τοὺς ὑψηλοὺς καθαιροῦμεν. 

89. Πίπτων δ᾽ οὐκ οἷδε. ἹΠΠΙεριφρονῶν (παραφρονῶν ΠΟὨ]- 

51Δ}].} γὰρ οὐκ αἰσθάνεται τοῦ κακοῦ, 

863. Κνέφας. ἹΣκότος φρενῶν. Τὸ μύσος κνέφας εἴρηκε. 

5ὅ4. Πολύστονος φάτις. Κακὴ δὲ φήμη περὶ τοῦ αὐτοῦ 

οἴκου λέγεται. 

8ὅ4. Ἐὐμήχανοι. ΛΔείπει τό, ἐσμέν. Ἡμεῖς γὰρ εὐμήχανοί 

ἐσμεν, ἐπιτελεστικαί, καὶ τῶν κακῶν μνήμονες. 

560. Δυσπαρήγοροι. Οὐ ταχέως παρηγορούμεναι ὑπὸ 

βοοτῶν. 

567. Λάχη θεῶν. ᾿Αφωρισμένα τῶν θεῶν τῷ προσόντι αὐτοῖς 

σκότει. ἔΑλλως" μετερχόμεναι λάχη, ὑπὲρ οὗ τιμώμεθα ὑπὸ θεῶν, 

(ἀτιμώμεθα ϑ' ἢν.) 

8359. Δυσοδοπαίπαλα. Δυσπαράβατα καὶ τραχέα δῶσι καὶ 

τοῖς θνήσκουσι. 

- Τὸν μοιρόκραντον. Τὸν ὑπὸ μοιρῶν καὶ θεῶν τετελεσμένον. 

869. Ἐπὶ δέ μοι. Ἑπεστι. 

860. Πρόσωθεν ἐξήκουσα. ἘἙϊσθεσις διπλῆς μονοστροφικῆς 

συνεχοῦς. ΟἱἨ δὲ στίχοι εἰσὶν ἰαμβικοὶ τρίμετροι ἀκατάληκτοι ρβ΄. 

Ων τελευταῖος, ὍὍρκον περῶντας μηδὲν ἔκδικον φρεσίν. 

-- Πρόσωθεν ἐξήκουσα. Ἐπὶ ὀχήματος ἔρχεται. 

860, ᾿Απὸ Σκαμάνδρου. Μιτυληναῖοι ἐμάχοντο πρὸς ᾿Αθη- 

γαίους περὶ πόλεως ἸΞιγείου" ἔδοξεν οὖν μονομαχίᾳ λῦσαι τὸν πόλεμον. 

καὶ ὑπὲρ μὲν Μιτυληναίων ἐπολέμει Πιττακός, ὑπὲρ δὲ ᾿Αθηναίων, 

Φρύνων. Ἡττηθέντος δὲ Φρύνωνος διελύθη τὰ τῆς μάχης. ἼἙοικεν 

οὖν παρορμᾶν ᾿Αθηναίους ὁ Αἰσχύλος εἰς τὸ ἀντέχεσθαι πάλιν Σιγείου, 

λέγων τὴν θεὸν ἐκέῖθεν ἐληλυθέναι. 

--- Καταφθατουμένην. Καταφθάνουσαν. 

572. Κόλπον αἰγίδος. Ὡς ἀρμένῳ χρωμένη τῇ αἰγίδι. 

578, Σπαρτῶν γένει. Τῶν σπειρομένων. 
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581. ἼΑμορφον. Αμορφος οὖσα, οὐ δυνήσῃ με ἐφ᾽ οἷς εἶπον 

ἀντιψέξαι. 

884. Αἰανῆ. Ἰκοτεινά. Ἢ θρηνητικά, καὶ αἰάζειν ποιοῦντα. 

9586. Ἑπωνύμους. Τὰ ἐπωνύμα οἷς καλεῖσθε. 

591. Ὅπου. Ἔν τῷ ἄδῃ. 

992. Ἐπιρροιξεῖ. ᾿Επιβοᾷς, ἐπιβάλλεις. 

894. Ἄλλης ἀνάγκης. Ἔν ἐρωτήσει, μὴ ἐξ ἀνάγκης τοῦτο 

πεποίηκε; 

896. Δυοῖν παρὄόντοιν. Ὑμῖν μέν, κατηγορεῖν ἐκείνῳ δέ, 

ἀπολογεῖσθαι. Νηδὲ δίκην δικάσῃς πρὶν ἀμφοῖν μῆθον ἀκούσης. 

Αλλως" δυοῖν, σοῦ καὶ ᾿Ορέστου. 

597. ᾿Αλλ᾽ ὅρκον οὐ δέξαιτ᾽ ἄν. Μὴ πρότεινε αὐτῷ ὅρκον, 

καὶ διὰ τοῦτο θέλε νικᾶν. Οὕτως, φησί, φανερόν ἔστι τὸ κατ᾽ αὐτόν, 

ὡς μήτε αὐτὸν δύνασθαι ὀμόσαι, ὅτι οὐκ ἔστι τοιοῦτος, μήτε θέλειν 

ἡμᾶς ὅρκον αἰτῆσαι, εἰ δικαίως αὐτὸν κολάξομεν. 

400. Ὅρκοις τὰ μὴ δίκαια. Οὐκ ὀφείλει ὁ ἀδικῶν ὅρκῳ 

φεύγειν τὴν κατηγορίαν" ἐπιορκήσει γάρ. 

403. ἘἜπαξίων. ᾿Αξίων οὖσαν γονέων. 

406. Ψόγον. ᾿Αντὶ τοῦ, ἔγκλημα. 

409. Προσίκτωρ. Ὃν τρόπον κἀκεῖνος προσεκάθητο τῷ ναῷ τοῦ 

Διὸς καθαρισθησόμενος. ἸΠρῶτος γὰρ ᾿Ιξίων, φόνον ποιήσας, ἔκαθα- 

ρίσθη ὑπὸ Διός. 

410. ᾿Αμείβου. ᾿Αποκρίνου μοι τὸ εὔγνωστον. 

4138. Προστρόπαιος. ᾿ἾἘναγής. 

416. Παλαμναῖον. φονέα. 
εν 7 , 

490. Οἴκοισι. Καὶ εἰς οἶκον εἰσῆλθον, καὶ ὑδάτων μετέλαβον. 

421. Φροντίδα. Τὴν τοῦ μύσους. 

4234. ᾿Αρμόστορα. Διάκτορα, βασιλέα. 

425. Ξὺν ᾧ σύ. Διὰ τούτων φιλοποιεῖται τὴν θεόν. 

427. Κελαινόφρων. Δολιόφρων. 

428, Ποικίλοις ἀγρεύμασι. Τῷ πέπλω. 

429. Λουτρῶν ἐξεμαρτύρει. ᾿ἙΕκήρυττε τὸν διὰ τῆς ἐπιχύσ- 
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εῶς τῶν λουτρῶν γενόμενον αὐτῷ φόνον. Λέγεται γὰρ μετὰ τὸ 

φονεῦσαι γυμνὸν ἐξαγαγεῖν καὶ δεῖξαι τοῖς πολίταις. 

433. Καὶ τῶνδε κοινῇ. Πάντων. Τοῦτο δὲ πρὸς τό, "Αλλης 

ἀνάγκης οὔτινος τρέων κότον ; 

437. Τάδ᾽ αἰνέσω. Τὰ κατὰ τὴν σὴν κρίσιν ἀποβαίνοντα, 

ὁποῖα ἂν ἢ, ἐπαινέσω. 

438. Εἴτις οἴεται. ἘΠῚ τις οἴεται τὸ πρᾶγμα τόδε βροτὸς 

δικάζειν, μεῖζον ἢ κατὰ ἀνθρώπους οἴεται. Ἐμοὶ δὲ περὶ φόνων 

δικάϑειν, οὐχ ὅσιον. 

440. Ὀξυμηνίτου δίκας. Φόνους ἐφ᾽ οἷς ταχέως μηνίσουσιν 

᾿Εριννύες. να. Νοί. Οὐ. 

441. Κατηοτυκώς. 'Γέλειος τὴν ἡλικίαν. "Τοῦτο δὲ ἀπὸ τῶν ζώων. 

442. ᾿Αβλαβὴς δόμοις. Διὰ τούτου ἐλπίδας αὐτῷ χρηστὰς 

ὑποτίθησιν. 

443. Αἰροῦμαι πόλει. Δέχομαι ἐν τῇ πόλει. 

444. Οὐκ εὐπέμπελον. Ἑὐπαραίτητον, εὐχερῆ, εὐάρεστον. 

Δυσάρεστοι φύσει εἰσὶν αὗται. 

445. Τυχοῦσαι. ᾿Αντὶ τοῦ, τυχουσῶν. 

449. Πέμπειν δέ. Πέμπειν αὐτὰς ἀμηνίτως͵ δυσχερές ἐστιν ἐμοί. 

4560. ᾿ΕἘπέσκηψεν τόδε. “Ὡς σκηπτὸς ἐπῆλθεν. 

451. Φόνων δικαστάς. Οἷον ἐνόρκους δικαστὰς ἐγὼ θήσω. 

462. Ἔγω θήσω χρόνον. Διετέλεσε γὰρ τὸ ᾿Αρειοπαγιτικὸν 

συνέδριον. ' 

458. Ὑμεῖς δὲ μαρτύρια. Ὑμεῖς δὲ ὅρκους αὐτὸν αἰτήσατε. 

4δῦ. Τῶν ἐμῶν τὰ βέλτατα. Τὰ βέλτιστα. 

-- Τὰ βέλτατα. Ἤνγουν βέλτιστα. β. 

457. Ὅρκον περῶντας. Ὅσρρκον διδόντας. 

428, Νῦν καταστροφαὶ νέων. ὋὧὉ παρῶν χορὸς συνέστηκεν 

ἐκ κώλων χοριαμβικῶν οβ΄. ὯΩν τὰ μέν ἐστιν ἡμίολια᾽ τὰ δέ, 

δίμετρα καταληκτικὰ καὶ ἀκατάληκτα καὶ βρωχυκατάληκτα᾽ τὰ δέ, 

τρίμετρα καταληκτικὰ καὶ ἀκατάληκτα καὶ βραχυκατάληκτα. ὯΩν 
“Ὁ ἡ , 57... 

᾿ τελευταῖος, ᾿λετ᾽ ἄκλαυστος, ἄϊστος. 



ΞΧΟΛΙΑ: ἘΕῚ 

48. Νῦν καταστροῷᾷφαί. ᾿Αθηνᾶ ἀπῆλθεν εὐτρεπίσαι δικαστάς. 

Ὁ δὲ ᾿Ορέστης ἱκετεύων μένει. Αἱ δὲ Ἐριννύες φρουροῦσιν αὐτόν. 

Μέλος δὲ οἰκεῖον ἄδουσι τῇ ἑαυτῶν προαιρέσει. 

461. Ἤδη τόδ᾽ ἔργον. Τὸ μητροκτονεῖν. 

464. Βροτοσκόπων. Τῶν τοὺς βροτοὺς σκοπούντων. 

465. Μαινάδων. Ἡμῶν δηλονότι. 

466. Πάντ᾽ ἐφήσω μόρον. Οὐκέτι τινὰ μὲν ἔννομον ἡγήσομαι 

μόρον, τινὰ δὲ οὔ᾽ ἀλλὰ πάντα ἐφήσω μόρον, ὅπως τις βούλεται 

ἀναιρεῖν. Οὐ τιμωρήσω τοῖς ἀδικουμένοις, ἀλλὰ συγχωρήσω ἀλλή- 

λους ἀναιρεῖν. 

467. Πεύσεται δ᾽ ἄλλος. ᾿Αεὶ τῶν ἀλλήλων ἀκούσονται, καὶ 

οὐ γίνεται κακῶν ἀνάπαυσις. 

468. Ὑπόδοσιν. Διαδοχήν. 

469. Μάταν παρηγορεῖ. Παβὼν δέ τις, μάτην ἑαυτὸν παρα- 

μυθεῖται τῇ εἰς ἡμᾶς ἐλπίδι. Ἢ, ἕκαστος δὲ τῶν φονέων παρηγορηθή- 

σεται. Ὑλήμων γὰρ ὁ ἀναιδής. Ἢ δ᾽ ὧδε τλήμων. 

4Ἴ0. Κικλησκέτω. Ἡμᾶς δηλονότι. 

472. Θροούμενος. ΘΡροῶν. 

474. Ταῦτά τις. ᾿Αναιρούμενος πατὴρ ἢ μήτηρ ὑπὸ παιδός. 

470. Πιτνεῖ δόμος δίκας. Ἐπειδήπερ ὄλωλε τὸ δίκαιον. 

477. Τὸ δεινόν. Οὐ πανταχῆ τὸ δεινὸν ἀπεῖναι φρενῶν δεῖ. 

480. Σωφρονεῖν. “Ὥστε καθήμενον ὑπὸ στένει σωφρονεῖν. 

Ὡς εἰ ἔλεγεν, ὑπὸ τῷ δέει. Ἔστι δὲ ἀπ᾽ εὐθείας τῆς τὸ στένος. 

481. Ἔν φάει. Λαμπρότητι καὶ ὀρθότητι φρενῶν. 

486. Μήτε δεσποτούμενον. ᾿Αλλὰ τὸν ἠρέμα τούτων ἐφαπ- 

τόμενον. ἸΠάροσον οἱ μὴ (1. μὲν δία η].) παντάπασι τυραννούμενοι, 

κακῶς βιοῦσιν, οἱ δὲ ἄναρχοι; πονηρῶς. 

487. Ἄλλα. ὔἴαλλα ἄλλως ἐφορᾷ ὁ θεός" ἔσθ᾽ ὅπη δέους. (οἵ- 

τρί. 

488. Ξύμμετρον. Ξύντομον. 

489. Τέχος. (Τέκος.) ὝΡβριν γεννῶσα. Οἱ γὰρ ἀρξάμενοι 

τοῦ θείου καταφρονεῖν, ὑβρίζουσι τοὺς ἀνθρώπους. 

400. Ἔκ δ᾽ ὑγιείας. Ἔκ τοῦ ὀρθὰς ἔχειν φρένας. Νόσον δὲ 
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φρενῶν τὴν δυσσέβειάν φησιν ὑγίειαν δέ, ἐξ ἧς ἂν εἴη ἡ τιμή" ἐξ 

ἐκείνης δέ, ὕβρις. 

493. Ἐς τὸ πᾶν. Καθβολικῶς λέγω τὸ ἐπιφερόμενον. 

494. Αἰδέσαι. Αἰδέσθητι. β. 

490. Μηδέ νιν. τὴν δίκην. 

δ02. ᾿Ανάγκας ἅτερ. Ὁ χωρὶς ἀνάγκης δίκαιος ὦν. 

04. Τὸν ἀντίτολμον. Τὸν τὰ ἐναντία τοῖς εἰρημένοις τολ- 

μῶντα. ᾿Αντὶ τοῦ, τὸν ἄδικον. 

- Παραιβάδαν. ἸΠαραβεβηκότα. 

δ0ὅ. Παντόφυρτα. Πάντοθεν συνηγμένα. 

ὅ06. Καθήσειν. ᾿Απὸ τῶν χειμαζομένων, τροπικῶς. ᾿Αντὶ 

τοῦ, ταπεινωθήσεσθαι. 

807. Πόνος. ᾿Ατυχία. 

509. ᾿Ακούοντας οὐδέν. Τοὺς θεούς. 
Σ᾿ ὅ10. Τελᾷ, ΓΤελᾷ, φησίν, ὁ δαίμων ἐπὶ τῷ ἀδίκως (ἀδίκω διΔ}].) 

πάσχοντι τὸν μηδέποτε προσδοχήσαντα τιμωρεῖσθαι ἰδὼν ἐν 

μέσῃ τῇ δύῃ ὑπεζευγμένον καὶ χαλινωθέντα. Τοῦτο γὰρ δηλοῖ τὸ 

λέπαδνον, 

- Θερμῷ. Θερμουργῷ. β. 

ὅ13. Τὸν πρὶν ὄλβον. Τὸν πολυχρόνιον δὲ ὄλβον ἑαυτοῦ 

προσχρούσας τῷ βραχεῖ (1. βράχει ϑ'ο1)ν.) τῆς δίκης ὦλετο. 

ὅ16. Κήρυσσε, Κήρυξ. Εἴσθεσις διπλῆς καθόλου Οἱ δὲ 

στίχοι εἰσὶν ἰαμβικοὶ τρίμετροι ἀκατάληκτοι ομθ΄. Ων τελευταῖος, 

Σωτήριόν τε καὶ δορὸς νικηφόρον. 

- Κήρυσσε. Κληρώσασα ᾿Αθηνᾷ τοὺς ἀρίστους, ἄγει δικάσον- 

τας. Καθισάντων δὲ αὐτῶν ἐν μέσῳ στᾶσα, κελεύει διὰ τῆς σάλπιγγος 

καὶ τοῦ κήρυκος σιωπὴν γενέσθαι. ὡς μὴ ἀρκοῦντος μόνου τοῦ κήρυκος. 

Ὅρα δὲ πῶς τὰ νέων ἔθη ἀνωχρονίζει. “Α γὰρ νῦν γίνεται, ταῦτα τὴν 

᾿Αθηνᾶν εἰσήγαγε λέγουσαν. ᾿Εχρῶντο γὰρ τῇ σάλπιγγι ἀνείργειν 

τὸ πλῆθος θέλοντες. 

- Κατεργάθου. Κάτεχε, κώλυε. 

621. ᾿Αρήγει. Ξυμφέρει. 

ὅϑῶ. Αἰανῆ. δΔιηνεκῆ᾽ παρὰ τὸ αἰεί. 
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ὅ28. Καὶ τῶνδ᾽ ὅπως. Τῶν ᾿Αρεοπαγιτῶν. 

ὅ94. Ὧν ἔχεις. ὯΩν ἐκληρώθης, δηλονότι μαντείων. ΤΙαρα- 

φανέντος δ᾽ ᾿Απόλλωνος, ταῦτά φησιν. 

ὅ26. Καὶ μαρτυρήσων. Ὅτι οὐκ ἔστιν ἐναγής" ἐκάθῃραι γὰρ 

αὐτόν. 

ὅ29. Καὶ ξυνδικήσων. ΣΞύνδικοι λέγονται οἷς ἴσον μέτεστιν ἐν 

τῇ δίκῃ τῆς αἰτίας. 

ὅϑ2. Ὑμῶν. Τῶν ᾿Εριννύων. 

-- Εἰσάγω δὲ τὴν δίκην. Ὅρα τὸ δικαστήριον. 

ὅ838. Ὁ γὰρ διώκων. ῳὉ κατηγορῶν. 

δ8δ. Πολλαὶ μέν ἐσμεν. Τοῦτο οὐ πρὸς τὰς τρεῖς, ἀλλὰ 

πρὸς τὸν χορόν. ιε΄ γὰρ ἦσαν. 

ὅ86. Ἔπος δ᾽ ἀμείβου. Ῥητορικῶς πυνθάνονται. ἘἾ μὲν 

ὁμολογοίη, ὑπεύθυνος ἔσται" εἰ δὲ ἀρνοῖτο, ἐλεγχθήσεται. Καὶ 

᾿Αχιλλεὺς πρὸς τοὺς πρέσβεις. (1].ὄ [Χ. 898.) ΤΙ δὲ λαὸν ἀνήγαγεν 

ἐνθάδ᾽ ᾿Ατρείδης διὰ γυναῖκα. 

ὅ39. Τριῶν παλαισμάτων. ἜἘκπέπτωκας. ἫἩ μεταφορὰ 

δέ ἐστιν ἀπὸ τῶν παλαιόντων, οἱ ἐπὶ τοῖς τρισὶ πτώμασιν ὁρίξουσι τὴν 

ἧτταν. 

ὅ42. Ξιφουλκῷ χειρί. Πλανᾶται. Αἱ μὲν γὰρ τὴν αἰτίαν 

τοῦ φόνου πυνθάνονται ὁ δέ, πρὸς τὸ πῶς, ξίφει, φησίν. Ὥς τό, (Π]. 

ΧΥ. 41.) μὴ δὲ ἐμὴν ἰότητα. 

5406. Καὶ δεῦρό γ᾽ ἀεί. Ἥως δεῦρο. Τό, ἀεί, ἐπὶ τοῦ, ἕως, 

τάττουσιν ᾿Αττικοὶ πολλάκις. Δεῦρο μέν μοι τόνδ᾽ ἀεὶ τείνει λόγον. 

ὅ47. Τάχα. ᾿Αντὶ τοῦ, ἴσως. 

ὅ48. Πέμπει πατήρ. Ὡς ὑμῖν ἔπεμψεν ἣ μήτηρ: οὕτω βοηθοὺς 

κἀμοὶ πέμψει ὁ πατήρ. 

ὅδ0. Προσβολάς. ΣΞυντυχίας. 

ὅ561. Δίδαξον τοὺς δικάζοντας. πανούργως φησί, μὴ ἡμᾶς 

δίδασκε, ἀλλὰ τοὺς δικαστάς. 

δῶ. ᾿Ανδροκτονοῦσα. Ἐμὲ κἀκεῖνον ἠδίκησεν. 

ὅδ9. Τοὶ γὰρ σὺ μήν. Πῶς οὖν λέγεις ὅτι ἠδίκησέ με; Πῶς 

δὲ ᾿Αγαμέμνονα, ὅπου ἀπέθανε δὲ αὐτήν ; ({. 16». αὐτόν.) 

[᾿ 
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ὅ84. Τί δ᾽ οὐκ ἐκείνην. Οὐκ εἰ τέθνηκας, (]. τέθνηκε 56 ν.) 

τούτου αἰτία εἶ σύ. ἸΠῶς ἂν ἐδίωκες; “Ὥστε οὐδ᾽ ἀποθανοῦσα, διὰ 

τὴν σὴν αἰτίαν ἀπέθανεν. (ὐοττιιρία ἔδτα οΠληΐδ. 

δῦθ. Ἔγω δὲ μητρός. Ἐγὼ οὖν ὅμαιμός εἰμι τῇ μητρί; 

δῦϑ8. ᾿Απεύχῃ. ᾿Απαρνῇ. 

δῦ9. Ἤδη σὺ μαρτύρησον. Ὡς ἀπορῶν τῆς ἀποκρίσεως. 

Ἐπεὶ γὰρ ἦλθεν εἰς τὴν διάκρισιν τοῦ δικαίως ἢ μὴ ἀνῃρηκέναι τὴν 

μητέρα, ἐπὶ τὸν συμβουλεύσαντα θεὸν καταφεύγει. Τραγικὸν οὖν καὶ 

πρέπον, ὁμοειδές τε τὸ πάντα λέγειν. 

ὅθδὅ. Θεσμόν. Τὸν ᾿Αρεοπαγιτικόν. 

ὅ68. ὃ μὴ κελεύσει Ζεύς. “Ὥστε ἐμοὶ μὲν Ζεύς, ἐγὼ δὲ 

τούτῳ προσέταξα. Οὐκ ἄνευ Διὸς τὸ γενόμενον. 

ὅ69. Ὅσον σθένει μαθεῖν. ᾿Αντὶ τοῦ, μάθε ὦ βουλή. 

ὅ70. Πιφαύσκω δ᾽ ὕμμε. Ἱελεύω δὲ ὑμᾶς πεισθῆναι τῇ βουλῇ 

τοῦ Διός. 

ὅ73. Φόνον πράξαντα. ᾿Εκδικήσαντα. 

ὅ76. Τιμαλφούμενον. ἸΞυνεχὲς τὸ ὄνομα παρ᾽ Αἰσχύλῳ" δι᾽ 

ὃ σκώπτει αὐτὸν Ἐπίχαρμος. 

ὅ82. Τὰ πλεῖστ᾽ ἀμείνονα. Βελτίονα πλεῖστα ηὐτυχηκότα 

ἀπὸ στρατείας. 

ὅ88. Δρύτῃ. ΙΠυέλῳ τῇ ὡς σορῷ αὐτῷ γενομένῃ. Παρὰ τὴν 

δρῦν" ξύλιναι γὰρ αὗται. : 

. ὅ8δ4ά. Παρεσκήνησεν. Πρὸς τὴν συναλοιφὴν τῆς περί, καὶ τὴν 

συζυγίαν τοῦ ῥήματος. 

- ᾿Ατέρμονι. ᾿Ατραχήλῳ. 

ὅ88. Ταύτην τοιαύτην. Τὴν Κλυταιμήστραν. 

--- Λεώς. Οἱ δικασταί. 

ὅ90. Πατρὸς προτιμᾷ. Ὥς λέγεις οὖν, πατέρα προτιμᾷ 

μητρὸς ὁ Ζεύς. 

ὅ92. Πῶς ταῦτα. Οὐ τὸν Δία προέθετο κακῶς εἰπεῖν, ἀλλὰ 
τὸν ᾿Απόλλωνα ὡς ψευσάμενον βούλεται ἐλέγξαι. 

693. μᾶς. Ὦ, κριταί. 

602. Πῶς γὰρ τὸ φεύγειν. Ἔκ τῆς ᾿Απόλλωνος ἀπολογίας 
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κατακρίνουσιν ᾿Ορέστην. ἘΠ γὰρ τὸν φονέα οὐχ οἷόν τε τὸν φόνον 

ἀνακαλέσασθαι, πῶς ᾿Ορέστης φονεύσας ἐλευθερωθήσεται ; 

-- Ὅρα. Σκόπει πῶς δικαιοῖς ᾿Ορέστην φεύγειν. 

609. Κύματος. Κυήματος. 

610. Ὁ θρώσκων. ῳὉ σπερμαίνων. 

-- Ἢ δ᾽ ἕπερ ξένῳ. Ὡς παρακαταβήκη. 

618. Πατὴρ μὲν ἂν γένοιτο. Τεννήσειεν. 

617: Ἔγω δέ, Παλλάς. Ὦ, Παλλάς. 

-- Ὡς ἐπίσταμαι. Ὅσον δύναμαι. 

6022. Τάδ᾽ αἰανῶς. Δι αἰῶνος. 

6235, Ἐπισπόρους. ᾿Απογόνους. 

624. ᾿Απὸ γνώμης. ὃ δοκιμάζεται. 

628. Τί γάρ; πρὸς ὑμῶν. Τί τιθεῖσα, μέμψιν παρ᾽ ὑμῶν 

οὐχ ὑπομενῶ :; 

036. Φθόνον. Μῆνιν. 

657. Νεόπτολιν. Τὸν ἴΑρειον πάγον" ἐν αὐτῷ γὰρ ἐστρα- 

τοπέδευσαν. “Ξημείωσαι ὅτι πρώτη ἐπὶ ᾿Ορέστῃ γέγονε δίκη ἐν τῷ 

᾿Αρείῳ πάγῳ. 

640. Ἐν δέ τῷ σέβας. ὯἋὉΟ, δὲ, ἀντὶ τοῦ, γάρ. 

641. Μὴ ἀδικεῖν. ἸΞυνίζησις. 

647. Βουλεύω. Ξυμβουλεύω τοῖς ἐμοῖς πολίταις δημοκρατεῖσθαι 

μέν, ὑπὸ φόβον δὲ μὴ εἶναι. 

θὅδ. Εὐδόντων ὕπερ. Τῶν ἀποθανόντων. 

068. Προστροπαῖς Ἰξίονος. Καθάρας τὸν πρωτομυσῆ Ἰξίονα. 

6069. Ἔγω δὲ μὴ τυχοῦσα. ᾿Ἐπ᾽ ἀπειλὰς τρέπονται, ἀφεῖσαι 

τὴν δικαιολογίαν. 

680. Ἔμῃῇ τὸν ἰόν. ᾿Ἐκβάλλεις τὴν ὀργήν, οὐδὲν δυναμένη 

βλάψαι τοὺς ἐχθρούς. 

081. Καθιππάζῃ. ατατρέχεις. 

6838. Ὡς ἀμφίβουλος. ᾿Αμφιβάλλουσα. Τέως γὰρ ἐν ἀμ- 

φιβόλῳ ἔχω τὸ ὀργίξεσθαι. 

68ὅ. Τὴν δ᾽ ἐγὼ προσθήσομαι. ᾿Εγὼ προσθήσω τὴν ἐσχά- 

τὴν ψῆφον. Ἢ ὅτι ([. 166. ὅτε) ἂν ἴσαι γένωνται, νικᾷ ὁ κατηγορούμενος. 
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698. Ὅσοις δικαστῶν. Ὃ ἀριθμὸς τῶν ᾿Αρεοπαγιτῶν λ΄ καὶ εἷς. 

696. Νῦν ἀγχόνης μοι. Νῦν μοι ζωὴ ἢ θανάτου τέλος. 

697. Ἢ πρόσω τιμάς. Ἢ τὰς πρώην ἔχειν τιμάς. 

099. Ἔν διαιρέσει. Διακρίσει τῶν λευκῶν καὶ μελαινῶν. 

700. Γνώμης δ᾽ ἀπούσης. Τνώμης, ἀντὶ τοῦ, ψήφου. Ὁ 

τρόπος συνεχδοχή, ἀπὸ τοῦ προηγουμένου τὸ ἀκόλουθον. Τὸν γὰρ 

μέλλοντα βάλλειν ψῆφον δεῖ πρῶτον ἐν γνώμῃ γενέσθαι. 

701. Βαλοῦσά τ᾽ οἶκον. Ἡ ψῆφος δὲ βαλεῖν τε καὶ ὀρθῶσαι 

οἶκον δύναται. ! 

708. Ἴσον γάρ ἐστι. Κἂν ἴσαι δὲ γένωνται αἱ ψῆφοι, ὁ κατη- 

γορούμενος νικᾷ 

711. Τάσδε συνδίκους. Τὰς συνηγόρους Εἰὐμενίδας. 

71ὅ. Πρυμνήτην. Κυβερνήτην, ἄρχοντα. 

719. Πράξομεν. Τιμωρησόμεθα. 

7920. Καὶ παρόρνιθας πόρους. ᾿Απαισίους 

722. ᾿Ορθουμένων. Τεννωμένων. ([. 1. ὀρθῶν γενομένων.) 

726. Πάλαισμα. Τὴν ἐμὴν ἐπικουρίαν. 

728. Ἰὼ θεοὶ νεώτεροι. ᾿Ωδὴ χοροῦ ἐπωδική, διὰ τὸ μετὰ 

τὴν διπλῆν τίθεσθαι. Ἔχει δὲ τοὺς πρώτους μὲν γ΄ στίχους ἰαμβικοὺς 

τριμέτρους ἀκαταλήκτους. Τὰ δὲ ἑξῆς κῶλά εἶσιν ἀντισπαστικὰ 

πενθημιμερῆ καὶ δίμετρα καταληκτικὰ καὶ ἀκατάληκτα καὶ βραχυκα- 

τάληκτα καὶ τρίμετρα ιγ΄. 

732. ᾿Αντιπενθῇ. ᾿Ἰσοπενθῆ, ὅμοια δρῶντα οἷς πέπονθα. 

788. Μεθεῖσα. ᾿Αντὶ τοῦ, μεθήσω. Μετοχὴ ἀντὶ ῥήματος. 

Ὡς τό, (Π]. νι]. 808.) Καρπῷ βριθομένη" ἀντὶ τοῦ βρίθεται. 

-- Σταλαγμόν. Τὴν κατὰ βραχὺ φθοράν (φοράν αὶ ὅς"ν.) 

784. Χθονιάφορον. Τὸν εἰς τὴν γῆν φερόμενον. 

780. "Αφυλλος. "Ακαρπος. 

- Ἰὼ δίκα. Τοῦτο διὰ μέσου ὀλοφυρόμενοι ἀναφωνοῦσιν. 

738. Τένωμαι. Λείπει ὁ, ἤ, διαϑευκτικός. Ἢ τί γένωμαι : 

39. Πολίταις. Ὑπὸ τῶν πολιτῶν ἔπαθον. "Ἐμιξε τῷ θρήνῳ 

τὴν τιμωρίαν τεχνικῶς. Ἑϊπὼν γάρ, δύσοιστα ἔπαθον, ἐπήγαγε; 
" . Ἢ ἢ ͵, 

πολίταις ἵνα ἧ, πολίταις δύσοιστα ὄντα. 
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- Κόραι δυστυχεῖς. Κόραι Νυκτός. 

744. ᾿Αλλ ἐκ Διὸς γάρ. Ἔφασκε γὰρ ὁ ᾿Απόλλων γνώμῃ 

Διὸς μαντεύεσθαι. 

749. Σταλάγματα. Τράφεται στενάγματα. Σταλάγματα 

δέ εἰσιν αἰχμαὶ βιβρώσκουσαι τὰ σπέρματα. 

704. Βαλεῖν. Λείπει, ἐμποιήσω. 

704. Οὐκ ἔστ᾽ ἄτιμοι. Ἐΐσθεσις διπλῆς ἀμοιβαίας καὶ μονο- 

στροφικὰς ἔχουσα τὰς περιόδους. ἙΪσὶ δὲ τὰ τοῦ χοροὺ μὲν κῶλα, 

ἀντισπαστικά" τὰ δὲ τοῦ ἑτέρου προσώπου, ἰαμβικοὶ στίχοι τρίμετροι 

Τῆς πρώτης οὖν περιόδου στίχοι εἰσὶν ιγ΄. 

7609. Δύσκηλον. Δυσθεράπευτον. 

Ο7ῦ. Καρπὸν φέροντα. Τὸν πάντα ποιοῦντα κακῶς πράττειν. 

770. Κοίμα. ΚΚοίμιξε. 

- Πικρὸν μένος. Τὸν θυμόν. 

777. Ὥς σεμνότιμος. Λείπει, ἐσομένη. 

778. Τἀκροθίνια. “Ὡς προτέλεια θυόντων ᾿Αθήνησι ταῖς ᾿Ε;ριν- 

779. Γαμηλίου τέλους. Τοῦ γάμου. 

781. Ἐμὲ παθεῖν τάδε, φεῦ. Ἢ στροφὴ αὕτη τοῦ «χοροῦ, 

κώλων ἐστὶν ἀντισπαστικῶν διμέτρων βραχυκαταλήκτων καὶ καταλ- 

ἡκτικῶν καὶ πενθημιμερῶν καὶ μονομέτρων καὶ τριμέτρων ια΄. 

782. Ἔμὲ παθεῖν τάδε, φεῦ. Ἢ μεσῳδικὴ αὕτη ἀντιστροφὴ 

κώλων ἐστὶν ἀντισπαστικῶν ια΄. Τὰ αὐτὰ δέ ἐστι κῶλα ἃ καὶ ἐν τῇ 

στροφῇ εἴρηκεν. 

783. ᾿Ατίετον. ᾿Ανεκδίκητον, τιμωρεῖσθαι μὴ δυναμένην. Τὸ 

δὲ φεῦ, διὰ μέσου ἀναφωνεῖ. 

784. Πνέω τοι μένος. Ὀργὴν καὶ ἅπαντα κότον πνέω. 

785. Δᾶ. Ὦ γῆ, Δωρικῶς. Ὅθεν καὶ Δαμάτηρ. 

788. Δαμίαν. Τὴν δημοσίαν. νἸά. ποῦ. ΟὙἹ. 

--- Ἦιραν δόλοι. Οἱ δόλοι γὰρ τῶν θεῶν ὡς οὐδὲν παρῇράν 

με τῶν δημοσίων τιμῶν. 

789. Ξυνοίσω. Φϑέρουσά σοι τὰς ὀργάς. 

7900, Σοφωτέρα. Διὰ τὸν χρόνον. 
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792. ᾿Ελθοῦσαι χθόνα. Λείπει ὁ, καί. 

798. Γῆς τῆσδ᾽ ἐρασθήσεσθε. ᾿᾿Αντὶ τοῦ, μεγάλοι ἔσονται 

᾿Αθηναῖοι, ὥστε ἐπιθυμῆσαι τῆς ἐξ αὐτῶν τιμῆς. 

801. Θηγάνας---νέων. Τὰς ἀναλισκούσας τὰ νέα. 

802. Θυμώμασι. Ὀργαῖς. Ὅτι καὶ οἰνωθέντες τρόπον τινὰ 

γίνονται ἐμμανεῖς. 

803. Ἐξελοῦσα. ᾿Αναπτερώσασα. Μάχιμον γὰρ τὸ ὄρνεον" 

τῶν τε ἄλλων ζώων τὸ συγγενὲς αἰδουμένων, μόνος οὐ φείδεται. 

806. Οὐ μόλις παρών. Οὐ μακράν. 

808. Ἑνοικίου δ᾽ ὄρνιθος. Τῶν ἐνοικούντων πολιτῶν. Ὅ 

ἐστιν, ὁμόφυλον πόλεμον. 

820. Οὔτοι, καμοῦμαι. Ἐΐσθεσις διπλῆς συνεχοῦς μερικῆς. 

Οἱ δὲ στίχοι εἰσὶν ἰαμβικοὶ τρίμετροι ἀκατἄάληκτοι λε΄. Ὧν τελευταῖον 

(-ος) Τήνδ᾽ ἀστύνικον ἐν βροτοῖς τιμᾶν πόλιν. 

821. Πρὸς νεωτέρας. Τὸ ἑξῆς, πρὸς νεωτέρας ἐμοῦ, καὶ πολισ- 

σούχων βροτῶν, θεὸς παλαιὰ ἄτιμος ἔρρειν. 

824. ᾿Αλλ᾽ εἰ μέν. Εἰ πείθῃ τῷ μειλίγματι τῆς ἐμῆς γλώττης, 

παράμεινον, καὶ τῶν καταλεχθέντων ἀγαθῶν μεταλάμβανε" εἰ δὲ μὴ 

πείθῃ, ἴσθι μὴ βλάψασα πόλιν. 

8ῦδ. Δέξομαι Παλλάδος. Ἐΐσθεσις διπλῆς ἐν ἐκθέσει τοῦ 

δράματος, ἀμοιβαίας τὰς περιόδους ἔχουσα. ἙΪσὶ δὲ τὰ μὲν τοῦ 

χοροῦ κῶλα, χοριαμβικά" τὰ δὲ τοῦ ἑτέρου προσώπου, ἀναπαιστικά. 

Εἰσὶ δὲ τὰ τῆς πρώτης ταύτης στροφῆς κῶλα, χοριαμβικὰ ὅμοια τοῖς 

προρρηθεῖσιν ια΄. 

804. Τάδ᾽' ἐγὼ προφρόνως. Τὰ κῶλα ταῦτα ἀναπαιστικά 

ἐστι δίμετρα καὶ μονόμετρα ια΄. 

870. Δενδροπήμων δέ. Τὰ τοῦ χοροῦ ταῦτα κῶλα, χοριαμ.- 

βικᾶ ἐστι ια΄, ὅμοια καὶ ἰσόμετρα τοῖς ἄνω. ἴΕστι δὲ ἀντιστροφὴ τῆς 

ἄνω στροφῆς. 

881. Γόνος. Τὰ σπέρματα. 

882. Πλουτόχθων. Ὁ ἐκ γῆς πλουτίζων καρπός. 

884. Ἦ τάδ᾽ ἀκούετε. Τὰ κῶλα ταῦτα ἀναπαιστικά ἐστι 
, Ε} ᾿ κα 

διμετρα ἀκατάληκτα καὶ καταληχτικὰ ζ΄, 
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891. ᾿Ανδροκμῆτας. τορφὴ ἑτέρα. Τὰ δὲ κῶλα εἰσι χορι- 

αμβικὰ ὅμοια τοῖς ῥηθεῖσι ιβ΄. 

90ῦ. Τάδε τοι χώρᾳ. Τὰ κῶλα ταῦτα ἀναπαιστικά εἶσι 

δίμετρα καὶ μονόμετρα η΄. 

908. Τάνδ᾽ ἄπληστον κακῶν. ᾿Αντιστροφὴ τῆς ἄνω στροφῆς. 

Τὰ δὲ κῶλά εἰσι χοριαμβικὰ ὅμοια ιβ΄. 

918. Ἄρα φρονοῦσι. Τὰ κῶλα ταῦτα ἀναπαιστικά ἐστι 

δίμετρα καὶ μονόμετρα η΄. 

926. Χαίρετ᾽ ἐν αἰσιμίαις πλούτου. Ἑτροφὴ ἑτέρα. Τὰ 

δὲ κῶλά εἰσι χοριαμβικὰ ὅμοια τοῖς ῥηθεῖσι ζ΄. 

9350. Χαίρετε χ᾽ ὑμεῖς. Τὰ κῶλα ταῦτα ἀναπαιστικά ἐστι 

καὶ δίμετρα καὶ μονόμετρα τα΄. 

941. Χαίρετε, χαίρετε δ᾽ αὖθις. Ἑτέρα στροφή. Τὰ δὲ 

κῶλά εἰσι χοριαμβικὰ ὅμοια τοῖς ῥηθεῖσιν η΄. 

946. Αἰνῶ δὲ μύθους. ῬἝ τέρα περίοδος ἐν ἐχθέσει τοῦ δρά- 

μᾶτος. Οἱ δὲ στίχοι εἰσὶν ἰαμβικοὶ τρίμετροι ἀκατάληκτοι τη. 

9ὅ9. Βᾶτ᾽ ἐκ δόμων. Ἑτέρα στροφὴ ἐν ἐκθέσει τελευταίᾳ τοῦ 

δράματος. Τὰ δὲ κῶλα χοριαμβικά ἐστιν ὅμοια τοῖς ῥηθεῖσι δεκαέξ. 

964. Εὔφρων. Ἑὐφραντική. β. 

9606. Μεγάλαι φιλότιμοι. Αἱ πρόπομποι. 

966. ᾿Ἔνδαιδες οἴκων. Μετὰ λαμπάδων. 

Ηδς ϑοπο]α απ σαϊρο Α΄ θὲ Β΄ Ὄχι θθηίασ, ᾿Θρ θη απ ἴῃ 

ΘΟΙΙΙΠΟΑ ΠῚ τΠῸ ΟΥΙΠΘ. ῬΆΒΒ1ΠῚ Θιηθηαία πα ] ΠΧ] : απ 115 

οὐ ϑ'ομο]αβίθθ τηθί οἱ ΟὈΒΘΥ ΔΙΌ Πμ65. ᾿πίθυβουι!. (ΟὐοἸτιρία 

Βιαρουβαμύ Δάθιιο ΠΟΠΠ1]]ὰ: 564 Ρ] ΓΙ Ότι5. ἸΘοἐουθτὴ τη Τὶ 

ΥἹΧ ΟΡ Ρτθίϊασῃ [οτοί. 



τάνό τὶς ᾿ “ ' ὰι: 

ἐν δ ν  ννα ΣΤῊΝ ἿΣ ΠΡ ΜΝ ἢ 
γον ψα Ψ ον ϑρδιόνε ὐϑῖ 

ἡμῶν ἐὐνοῖ εἰθολλὸς ἀν 
νύν υν ἀψν νυ ἕω ὙΔῈΠ 

δ γομα ν" ὁ ν ΝΣ πο ἐν ἡ Ν ν ̓ ν ΕΣ 

ψυμ... οϑς ᾿ “Ὦν Σῦδιαὶ ἢ ΟΣ ἠδ ὴν ἐμ ΚᾺ ̓ 

Ἦ ἤλι: ΡΥ ΤΈΡΜΥ υγνϑκ δ. “ΚΝ φύγη ῦ τὰ ΑἾ ΕΤΥ 

Ἢ Εν ἵν τ ὑτὰ ΜΝ εν ν ἮΝ να ῈΝ ἰὼν 

υ ρῶν! ἐγῃνξ ΓΝ κύον" εὔργι ἰά δ ὅτ ᾿ 

᾿Ρ ᾿ Δ τυδῆνα γε νϑο δ Νενξι δά ὁ ζν  ΑΟῸΝ 
. 

ἤμυ. ἅτ νερόν νῶν ἐταμν ΔΥ" τ ον Ὁ νὰ ὁ ΔῊ 

πτττν»ἢ ΝᾺ: πε ΩΣ ΒΞ ΆΝΗΣ “ἃ 

ἡ ὙΠ ὙΠ ύεν ΜΥΓΗ͂Ν πα 

᾿, 4 γῇ ΤῚ } ν δ), ΦΔΕΧχ νὰ ΤΡ ᾿ 

᾿ τὰ ἥνῳ νυν Ὁ: 5 - 0... ΕΝ 3." ἡῇ Ἡ ὖ ΥΓΔΡΥ 

: ἥν ὈτΑΑΔΥΝΟΝ δεν ν. ν ὑπο γἱ εἶτῳ κα ΠΡ 
" ἫΝ ᾿ δ ἮΣ : 

᾿ δι χουευυς τ εν ὦ ὑφύξι Δ Ὁ. ἡ ΥῈ ὦ ἡ δ᾿ ἰυ Β6Σ.. 

Ἢ Ι Ξ 
᾽ Ἅ ἂ Π δ ἣ 

δεν ιν, δὲν ( τὐδῶ εὐ τῸ} γε Δ Οζῶ), ΨΦΧΟΣΥΝ), ἐς Ὡὰ ! 

᾿ ᾿ : ΣῈ Ὶ ἠ Δ ᾶ 

᾿ νἀ δήμεν τὴ Δι". τ ) ᾧ, ὙΠ 1-- ω 

Ἂν ᾿ Ἰῆνας νυ Α ᾿Ὰ , 4.1 ἢ ωϑ “ἡ " ΨἊἋ 4 

᾿ 
. ᾿ ἃ Ἧ 

Ἑ 

μοὶ  σκωἴΣ  τ' ὁ ἢ ἢ. 5 ΤΡ νε ρόα 

᾿ διε ιν ἐρλϊ  ψν ιννξ τος ᾿ σΟΘΕ ᾿ 

γῳὺν Δ ἰΝγνιδδὴϊξ “ἡσ τ" ἾΙ; πο » ΠΥ σὰς ΐ 

ΝΟ ΦΗΜΙ ΘΗ ἼΤΙ με {Π| τ ΠΝ --- 



ΝΟΥ ΝΑΒΙΟΒΌΜ 

ΞΕΠΕΟΤΆ. 



ΣΙ 



ΜΟΙ αν Ὑ ἈΠΕ ΓΘΊΕΓΝ 

ΒΕΙΓΈΕΟΤΖ. 

ἼΤΕΈΤΙΑ δ οϑβύ {ΠΠ]ΠΟρτο Οτοβίθϑ [θυ], σα] 5. ἄθ ἰθτηροτο 

ἀϊοίαπη οβϑὺ ἴθ Ῥυοϊθροιηθηῖὶβ δᾷ Αρδιηθιηποπθιη. (ΠΟΤΕ, 

ΟΌΪῈΒ ῬΥΈΘΟΙΡτιθΘ τη Πᾶς ἔθ ι18. ρᾶγίθβ βαηΐ, ααπιη 6Χχ ΕἜΤ15 

δδβθί ΘΟ ΡΟΠΘΠα 5, {Π105, αὰ5 ΟὙφοοβ ΘΟἸαἾβθθ οοηβίαΐ, 

ἀποάδοίτη 841145 δα] ηχιῦ ΒΟ γ]ὰ5, απὸ ἸΘρΊ τη ὉΠουΐ 

{γᾶ ΡΊΟΙ ῬΘΙΒΟΠΆΤΙΙΠΙῚ ΠΙΙΊΘΙ ΠΤ Ἀ5ΒΘ ΟΠ ΘΓ ΕΣ : αΠΘΤηΔ τη τη 

6 σοί Γατῖο [)8η81 ΠΠατατη ααϊπαπδρτηΐα ππιτηθτιιμ δ απ] η- 

ἀθοῖπη ῬΘΥΒΟΠΑΙΙΠῚ ΠΠΠΊΘΙΤΙΠ. τηϊηθῦ ἴῃ ΘΙΡΡΙΠοἶθιι5. [6 

5ΡΘΟΙ8 Βαδιζαα6 βόθηϊοο ΕἸΣΙ Λιμ ΘΟΡΙΟ56. Θχρ σου 84}]- 

Ὀ1Π5 δἱ νϑέίθυιιμη ΒΟΥ ρΡίοσ τ ἐΘΒΠΤΩΟΠΠ5. οἱ Υ ΠΠ οι τὴ ΟΡΟΥΙθτ5 

Βοοίςσογιιβ ἴῃ ΠΌΤΟ (θυτηδηῖοθ βουϊρίο 46 Ῥϑύβομα ΕἸ] ΔΙΊΠῚ 

(6 βιγίοηηιαδῖθ ἐηι 7 γατογβρίοίθ), ΜΊγηαΥ185 βίο ἃ. 1801. 

Ροϑβί Βοθίμρθγιμη 8111, αΟσ τη ΟΌΒοτν Δί] Π65 ΘΣΡΟβαϊξ 5 ]561|6 

διυιχτὶ ΝΥ ΘΟ ΒΘ] ΘΙ5 ἴῃ ῬΥΟ]ΘΡΌΤΩΘηΙ5 δα (ηθοίαηθα ἐν Ζ:δο]νὲ 

᾿πωποηῖαίοςβ, (οἰϊηρεο δαϊία ἃ. 1339. ὉΙΝΏ. 

ΖΕΒΟΌΥ Ἐλατηθπϊ 5, απὸ {110 ΟἸη Θἀϊαπὶ βου ρβὶς Ῥ]αίο 

(ὐοτηΐοιιβ, 80 ΕἸΠΠΪΟ νθιβαβ θβ88 ἀοοοί 705. ΘΟΑΠΡῸΥ ἴῃ ὙΩΙΤ. 

46 1,. ΓΖ. Ῥ. 111. γοίοιοβ ΟὐἹοὶ πυϊς (ᾺΌΌ]α ΠΙτὰβ {{Ὰ] τὴ 

1) ΔΙ ογηΐ. 1)6 ἘΣΘ 51) γΘ]Ὸ ΟΠΊΠΪΠΟ ν᾽ ἀθηἦα Θ'8] 1851] 
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Ἐριβί. δὰ Μοπᾶρ. Ρ. 86. βθηαᾳ. Βδομορί 46. Μοζίτιδο, Τ᾿. 1. 

Ῥ. 206. 1)6 ποιηϊηθ οὖ τϑ]ρίομθ αὰῷ ΕἸΠ1Δ5 Θα5 γΟΟΔΙΘ 

ἀἰτηθραΐ νυν]. Οτοβί. ν. 57. (ὐα. (ο]. ν. 42.127. ἘΜὰ5 δΌ Οτδβίβ 

ΠΟΙΩΪηδία5 {1586 τα ΠΟ]. 84 (4. (. ν. 42. Υἱά. οὔδτη 

Ῥαδαβδη. 1. Ρ. 30. ΑἸ]ά. νι]. 84. Ρ. 486. ὰο. ὅ'οΠο]. οἱ ὥὅρδη- 

Βοῖτη. δα Αὐβίορῃ. Ρ]υῦ. 423. οἱ Θ΄Δ 1611 δηποίδίδ. 

1)6 Παοὸ ἴθυ]α νι. δι. δα Αὐϊβίοϊ. Ῥοϑί. Ρ. 143. οὖ σβθη- 

Βατατη Ππ]Ὲ5 ΤταροΘαΙ τὰ ΠἼοημίπὶμ Πουΐοιρ, 6. 1796, Ια. 

οἱ 65. 50]]. 1,εςεΐ. Ρ. 18 ΒΙΟΜΕ, 

1. Πρεσβεύω νἱά. ΜΟΙΚ. δα ΗἸΡΡοΙ]. ὅ.ἁ ΒΙΟΜΕ, 

9, ψια. Ηατροοτζταί. ν. Θεμιστεύειν. ογο ἀποτὴ βου δὲ Εἰ ΠΡ. 

ΤΡ. Τὸν. 1259 5646. Ηἰο 68ῖ. 1. Τλθηνῖδ. ο]θοία δὉ 4 ροἰϊέμο, οὶ 

Γαῖα μαντέϊον ἀφείλετο τιμάν, φθόνῳ θυγατρός, Ξοτηη]α ΘἸη {6 }8, 

4:6 ῬΗΦΘΌΙ τοραύπι σοτηρθβοῦῖ Ταριίου. Ψια. Ῥτοτη. νυ. 910. οἱ 

οὗ, Οταβί. ν. 163. ὅτ᾽ ἐπὶ τρίποδι Θέμιδος ἄρ᾽ ἐδίκασε φόνον Λοξίας ἐμᾶς 

ματέρος. ΟἸΡΗ. Ηγηη. ΤΙ ΧΧΥΊΠΙΠΙ. ΤἬθτηϊβί. Οὐ. Ψ1]. Ρ. 93.Η. 

5. καὶ φοιτῶσαι πρὸς τὴν Θέμιν, οὔπω γὰρ εἶχε Δελφοὺς ὁ ̓ Απόλλων, 

ἐδέοντο λύσιν τινα ἐξευρεῖν. ΟἸηηΐηο νἱά. ὅπαρο ΓΧ. 11. ΟΥἹά. 

Μοί. 1. 821. Ηχο τϑβριοιί Αρο]]ομῖϊαβ [,6χ. ΗΠ ουηθι. ρΡ. 698. 

6α. Ῥατ5. ΒΙΟΜΕ. 

9, Τὴν πρωτόμαντιν Ταϊαν] Ῥαμβαηΐαβ ῬΠΟΟΙοΙ5, 6. ὅ. φασὶ γὰρ 

δὴ τὰ ἀρχαιότατα Τῆς εἶναι τὸ χρηστήριον, καὶ Δάφνην [Δάφνιδα] ἐπ᾽ 

αὐτῷ τετάχθαι πρόμαντιν ὑπὸ τῆς Γῆς. ὅ'(Πο]. ποβίϑυ, Μελαΐνης δὲ καὶ 

Ποσειδῶνος, Δελφός" ἀφ᾽ οὗ οἱ Δελφοί. ΞΟΠ] βίοθ5 ΠΥ ΘΟΡΏΓΟΠΙΒ 

767. ἄλλοι δέ φασι Δελφοὺς κληθῆναι ἀπὸ Δέλφου υἱοῦ ἸΠοσειδῶνος 

καὶ Μελάνθους τῆς Δευκαλίωνος θυγατρός. Ουΐηῃ νἱάθ η΄ 84 

ν. 16. ἀἸσθιηιβ. ὅδ ταίϊοηθ οὐᾶοι}} 1) 6] ΠΟΙ 11] πτὴ ΘΥΤΕ 

{ποϑτῖΐ αἰ] θαΐαπι, οχ Π1οα. ὅϑισϊο 16, 3ὅ. σΟΠ]ΟΘΥα δϑί, Ὁ] 

απ ΟΟΟΔΒΙΟΠ6 ΠΥ̓ΘΗὐΙΠ οϑί τοίοστί. Εἶχα βο]Π]οθύ ῬΥΙΤΪ{π|5 

(ΘΥγ88 Ὠϊαΐτι5, ΟἿ 4] ΔΡΡΙΟΡΙ Πα υθδηΐ ἀἸνῖπΠῸ {ΤΟΥ͂Θ ΟΟΙΤΙρΡΙΘ- 

Ῥαπίατ, δι᾿ ἃς αἰτίας θαυμασθῆναι τότε [τε τὸ] μαντεῖον καὶ νομισθῆ- 
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ναι τῆς Τῆς εἶναι τὸ χρηστήριον. ῬοΙΤτΟ 4: ΖΕ ΒΟΠν]ο πρωτόμαντις 

γαῖα, ΊΓΡΊΠΟ ῥτσῖτηα Τ 6115 αἸοϊίαγ, Ζη. 4,166. ψαγατη αποά 

ΖΕΒΟΉΎ 5 Το Υτθθ, 14 ἀοίου ἀτριπηθηί ΡῬυἐΒΙοσιπ ΡΙ Πα 41] 

Νοοῖ πἸθυ1: εἶτα ἔρχεται (Α ῬΡΟ]]Ο) ἐπὶ τὸ μαντεῖον, ἐν ᾧ πρώτη 

Νὺξ ἐχρησμώδησεν, εἶτα Θέμις. Τάθιη ἰάτηθη ροβύ ρϑιισϑ, μη- 

τρῷον δέ, ὅτι Τῆς ἐστι τὸ μαντεῖον. ὙΤΖοίΖεοβ δα ΤΠ σορῆτ. 202. 

Θἴἤδτη ϑαίασπο ἰτϊθυῦ: τὸ ἐν Δελφοῖς μαντεῖον πρότερον τοῦ Κρόνου. 

Ησπο «ἘΠ ΒΟΉ Ὑ]1 Ἰοσῖ τοβροχι Ηδιροοτγαίίοη ἴῃ νοοΘ Θεμι- 

στεύειν᾽ ὅτι δὲ γέγονε τὸ ὄνομα ἀπὸ τοῦ Θέμιν ἐσχηκέναι ποτὲ τὸ 

μαντεῖον πρὸ τοῦ ἡλίου, Αἰσχύλος ἀρχόμενος τῶν Εὐμενίδων φησί. 

Ῥτο ἡλίου Ἰεροτίτη Φοίβου. ΞΤΑΝΤ,. ᾿Απόλλωνος ηπιοα 6Χ οΟα]66 

γτοϑα ασπιτη οβί Ἰορὶ Π)1η6. 

Θέμιν] ιοάοτιβ ὅ, 67. Θέμιν δὲ μυθολογοῦσι μαντείας καὶ 

θυσίας καὶ θεσμοὺς τοὺς περὶ τῶν θεῶν πρώτην εἰσηγήσασθαι. ΑΡΟ]- 

Ἰοάοτ. 1, 4. ᾿Απόλλων δὲ τὴν μαντικὴν μαθὼν παρὰ τοῦ ἸΠανὸς τοῦ 

Διὸς καὶ Θύμβρεως, ἧκεν εἰς Δελφούς, χρησμῳδούσης τότε Θέμιδος. 

Ηΐηο ἴὰχ Ηοβυοῆῖο, Θέμησις δικαιοσύνη παρὰ Πυθίᾳ. Ηπο 

οἰϊαῃ βρθοίαί χιοα Πϑυοϊοὶ ΘΔΥΤΉ15. 1]! ΠΠππἢ 6ἱ {Ἰυιδίγ. 

ΟἸΙεη. ΑἸοχ. ϑποτη. 1. Ρ. 996. Ἔστι φασὶ τὸ ἡρῷον τὸ ἑξάμετρον 

Φανοθέαν τὴν γυναῖκα Ἰκαρίου, οἱ δὲ Θέμιν μίαν τῶν Τιτανίδων 

εὑρεῖν. ΓΠΘΙηΪΞί. Οταί, 34. ». 305. Αἱ Χάριτες καὶ φοιτῶσαι πρὸς 

τὴν Θέμιν, οὔπω γὰρ εἶχε Δελφοὺς ᾿Απόλλων. 5ΞΤΑΝΙ,. 

4. τρίτῳ λάχει] Τογίϊαν ατέφηι σἱοθηι οὐέϊηϊέ, ἐἰα φιίάθηι 

νοϊθηίε,, παι τἱ, αἱ αυϊάδιη Ρουθ πί, οοδοίαά. ΝΟΠΡΘ 

“ ἈΡΟΙΠΠθτη νἱ ΤΠ ΙρΒσαμι Οτδοι]ατη ΟΟσαρα556. 6χ ΡΙΠαΑΙῸ 

τοίοτί Θ΄ ομο] αβίθβ, ΘΧΡΌΪ]5α 5ο]Π1οοῦ ΤΠ θτηϊάθ: Ἰ4θοηαθ ΓΘ ΥΤΆΤΩ, 

ΤΠ ΘΙ 415 τηδίτθιη, απ 51γ} 1558, τι 1 ΤΑΥΤῚ ΠῚ 68} ΡΥ οΙ- 

ῬΙἰατοί. Τάτ αἸοῖΐ οἱ ἘλαΡΙ65 τη Τρθιρθπῖα Ταυτίοαν. 1259: 

Θέμιν δ᾽ ἐπὶ Γᾶς ἰων παῖδ᾽ ἀπενάσατο 
2 Ἁ , , 

ἀπὸ ξαθέων χρηστηρίων. 
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οἵ ροβίϑθα ν. 1267: 

-- Γαῖα δὲ 

Μαντεῖον ἀφείλετο τιμὰν 

Φοῖβον φθόνῳ θυγατρός." 5ΤΑΝΙ,. 

{Πππτὰ γοιὸ βοῃγ]5, αποα Πἷο 4 ῬΏΩΘΡο παῖγαΐ, ΘΟ Π ΠΧ ΟΥΙΐ, 

δ ἀρια Ογο]οοβ, 405 βθοαύιβ. οϑύ, ᾿ην 6 μου, Θαυϊάθηῃ 46- 

ΘΘΙΠΘΙΌ ΠΟῚ ἀαϑη. 5ΟΗΙΠΕΖ. 

6. Νεβεοῖο ἃῃ πιο σοϑρίοϊαί Ῥαιβδηϊαβ, ἀτοδα, Ρ. 2967. 48. 

οα. ΒΥ ]θυτρ. Δημητρὸς δὲ ΓΑρτεμιν θυγατέρα εἶναι, καὶ οὐ Λητοῦς, 

ὄντα Αἰγυπτίων τὸν λόγον, Αἰσχύλος ἐδίδαξεν Ἐφορίωνος τοὺς 

Ἕλληνας, σθ παροὺ Ῥαιιβᾶπϊαβ οχ Ηογοθοίο 11. 166. ἤη. 

γιά. εἰ Ρ. 92. 4. ΒΙΟΜΕ. 

7. ΑὐοΌ]α5 οαπτη νἱ ἀθηη οηβίΓΔ 41 ἀρὰ ᾿ΓΥΑΡΊΘΟΒ ΒΌΘΡΙ5. 906- 

οὐὐτῖῦ. ϑαρτα ν. 9. τῆς. Τὴ ν. 132. αἱματηρὸν πνεῦμ᾽ ἐπουρίσασα τῷ. 

ϑορί. ο. ΤῊ. ν. 17. ἣ γὰρ νέους---ἐθρέψατο. ϑΈΡΡ]1ο. ν.860. τῶν γὰρ 

οὐ δεῖται πόλις. (4. Ο. ν. 1699. ὁπότε γε καὶ τὸν ἐν χεροῖν κατεῖχον. 

ΟΥ Βτηύποῖς. δά (4. Τ᾿. ν. 1082. 6: 416υ. δὰ Ἐπ πρ. ΓρΠΐρ. 

Ταυγ, ν. 764. Μοηϊ. δα Ἡ]ρρο]γί. ν. 280. δὰ ΑἸοασϑί. νυ. 274. 

ΦΟΉΨΜΝΕΝΚ. Ρ]ατα ἀαθαηί Τηα]ςθ5. Μα]ο ἘΠ]τ8]. (αα Μρα. 

ν. 1294.) ἴῃ Ῥίόπι. ν. 994. τοισίδ᾽ ῬγῸ τοῖσιν ξοΥτσιῦ, ΟἿ, ΒΙοτηΐ. 

δα Ῥτοτη. ν. 800. 

γενέθλιον δόσιν] ΜΈ πι5. 16 πα }} τη ἰββῖιτη, ΠῸῺ 80 616 480 

παίιβ δϑί, 566] απὸ ποῖπθθῃ ἱπηροβίίαμη. [[ὰ ΟἸαγθ αἸβί προ 

Τοτθπιϊα5 Ἰοοοὺ βίη ῥτοίθιθηο, δ ἀπο ἤφὸ δηποίαδί 

Τοπαίπβ: ϑοίοϑαμί ηΐρι αι οοἰαυιν αἰϊεην ριογὲ 

φαίαίεηιν οογδέϊίιογο, οἱ 60 εἰ οἰησείδ αν ἰαίμηι ὁ02:- 

οἱνίμηι ραγατγο, δἱσιέ «Τμακὲ ἐπ οοίαυα αἴθ οἰγοινηιοϊα ει, οἱ 

14 ποη Ἰον!του ρτοθαηΐ ΒΟΥ] νοσθᾶ, αἴι86 ῬΤΌΧΊΠΙ6 ΒΘ] ΠΗ ΓΤ. 

Τία οἱ Ηδβυομῖαβ ᾿Αμφίδρομον θεὸν ΖΒΟΠΥ] ΘΧρ] θοαὶ Ροὺ γενέ- 

θλιον.---᾿Αμφίδρομος" Αἰσχύλος ΣΞεμέλῃ ἔπλασε δαίμονα καινὸν περὶ 

τὰ ᾿Αμφιδρόμια, ὡς εἰ ἔλεγες τὴν γενέθλιον, οαπὶ ἰάτηθπ ΑἸΩρΡΠ]- 
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ἀτοιηϊα αἰϊηΐο ροβύ ραγίπση 416 οὈβουναία [πϑυϊηΐ. Μουύθιη 

πη τηπηοῖᾶ αἸ6 Ἰπϑί 160 ταὶ 6 61 ποὴ ίᾳοι]6 ΟὈΒΟΥΥΔΌΙΒ: 

τηθπηοῖαύ νοτῸ Τοτθηΐ. ῬΠουη. 1. 1, 12. 

---Ρροῦ7ὸ απίοηι θέα 

Ζεγήοένν αἰδο ἡιι7161.6, εἰΟὲ πόγα ρορθγογ71,. 

Ρογγ7ο αἴϊο απέθηι, εδὲ ογὶΐ ριι670 παϊαζὲδ εἶδ 5 

{7ὖἷὲ ἐητἐαϑιηΐ; 

δὰ απ Τοπαίιβ: ΔΔοίοθαηέ ὁηῖηι ἐμὰ ἐἰΐο οοίαυο αΐθ ἀαγε 

Ῥηιθγο απιϊοὶ υϑὲ δουθηὶ υϑὶ οὐϑῆι, τϑὶ αἰζμα ἡλμγιῖι5. ὥσπο]1- 

ἀβίθῃ, 48] γενέθλιον δόσιν Ἰη!οτρΙθίαίαν τὸ ὀπτήριον, ΥΟρΥΘ ΠΘ Πα 

Μουγβῖὰβ Τὐχοτο. ΟὐἹῦ. Ρ. 2. ᾿πηπ]ου]ο. ἘΣ ΘΉΪΠ ΠΠΠΘΤα, α1188 

βρθοίδπαϊ οαιιβὰ ἀδηίαν, ὀπτήρια 410] 58{15 σοηβίαί. (ὐΔ]ΠἸτηΔοΠὶ 

ΒΟ ΠΟ] αβίθβ ἴῃ Ἡ γιηη, 8, 74. ὀπτήρια. τὰ ὑπὲρ τοῦ ἰδεῖν δῶρα. Τὶ 

αποά τὰ παπεουραία {πουῖηῦ ππιπθτὰ πδίδ 18, ἀἸδοτίθ ἀοοθηΐ 

Ἰρβίαβ ΟΔΠ]Πππδο ἢ νοιθᾶ, 41 1)᾽ιαηδῖη ᾿ηΐδηίθη ἃ τηδίγ6 

Τιαΐοπα Ν᾽ Ό]ΟαΠΟ ΟὈΪ]Αίατη πδιταΐ, τὖ ὀπτήρια ἀατοί: 

κοῦρα, σὺ δὲ προτέρω περ, ἔτι τριέτηρος ἐοῦσα 

εὖτ᾽ ἔμολεν Λητώ σε μετ᾽ ἀγκαλίδεσσι φέρουσα 

ἩΦαίστου καλέοντος ὅπως ὀπτήρια δοίη. 

Α]185 ὀπτήρια αἸοπηΐι τὰ ἐν τοῖς ἀνακαλυπτηρίοις διδόμενα δῶρα 

τῇ νύμφῃ ἰοϑί6 ΗΒγομῖο. 5ΓΤΑΝΙ,. 

8. τὸ Φοίβης δ᾽ ὄνομ᾽ ἔχει παρώνυμον] ΒΟΉ ]5, 4] τηπ]ίτι5 

οϑύ 1ῃ ῬΔΙΌΠΟΙΗΔΒ115 ΟὈΒΘΥν 8615, να] ῬΠΟαχη πὶ οὐδοῦ] ατη, 

116. οἱ ποιηθῃ ἃ ΏΩΡα ἀουῖναββθθ [1ΐομα θη ΠΟ 65 Π]18, 

Π]Ππι5. Τιαΐοποο ῬΠΌΘΡ5. Φοῖβος ἰρτίυτ παρωνύμως ἀπὸ τῆς 

μάμμης Φοίβης, αἱ Ἰοχυϊίαν Ελπιβία μῖπ5 ῥ. 38, 9. ἀπὸ Φοίβης 

μάμμης νομικῶς, ὡς “Ἡσίοδος, ᾿πα αν Εὐΐγτηο]. ». 796, ὅ6. Νεραί 

1ᾳ γσϑοίθ αϊοίπτη Θυ]θαΓρῚα5 : Φοίβη φημι πολ αὐἱα ῬΠηωδὶὲ 6εέ, 

1η64ι10, 566] αὐλ 50Υ07.. 5070} υἱαἰεϊοοέ ϑαΐξιγηὶ, (Οἰΐ οἱ Τογγα 
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ιία, μὲ Αροϊϊοάογιιδ ἐρέϊο ἰδ. 1. οἱ Ηοδίοειι5, ΤἼοου. ν. 180. 

ηιοηιογί ργοαίαογηέ. Η Ὡς 1116 Δάν ουβιιβ ΒΘ Θ (181 ν Θίθ ΠΩ; 

τηΐϊπιιβ τοοίθ. Ῥἤαθα θηΐτη ποὴ ἰδηΐατη ανὶ ΒΟΤΟΥ; 564 οἱ νᾶ: 

ΑΥΪ αυϊάθηη 6Χ Ῥᾶίγθ ΒΟΥΟΥ, ΟΧχ πιαίγθ δαΐθιῃ ἃνῖᾶ. ΠΩ 

Θΐτη τηδίου [αΐοπεο, [ΐομα ΡΒΟΘΌΙ. ἘΠῚ ἢ1ο ποίδπ 5 νθίθυιι πη 

Οτφοοιιπι τἰΐα8, αὐ ΠΠΌΘῚῚ 50 Πού Ῥγοχιτηοσαη ΘΟΡ Δίου ΤΩ 

ποιηΐηᾶ δοοϊροσθηί. Τθιηοβίμθηθα οοπίτα Βοθοίαμι 46 ΠΟΤΏ]η6 

(Ρ. 1002.) ᾿Αξιοῖ δὲ αὐτὸς ὡς δὴ πρεσβύτερος ὧν τοὔνομ᾽ ἔχειν τὸ 

τοῦ πρὸς πατρὸς πάππου. Ἰὼ 1014. (Ρ. 1004.) ἜἜστι δ᾽ ὁ Βοιωτὸς 

ἀδελφοῦ τῆς τούτου μητρὸς ὄνομα ἐπειδὴ δὲ εἰσάγειν ὁ πατὴρ τούτους 

οὕτω τοῦτον εἰσάγει Βοιωτόν. 146 οἱ ῬΟΙΪγΘηυΤη ἠναγκάζετο 

διταίορ. θ, Θ. Θαΐ υἱΐὰβ ἃ ατοῖβ δα Βοτηδη05 (ΘΥΙν αὐμι5 δύ. 

ϑασίοῃϊαβ ἴῃ ΝΟΙΌΗ. 68Ρ. 6. Ζμέι) 8 7οἰοϊέα 15 δἰσητίι ουϊαθη}5 

ἐιδίγίοο αἷθ Φωϑοίϊ. Νατη Οὐ. Οἴβαγ, γοφαϑιέθ 507076, κε 

ἐηγαμίὶ οἱ φιιοά, νοἰϊοί ποηεθην αἰαγοέ, ἐγυίιι6)15 (Ἰἰαιαζιη1. 4715 

ἄαγο 56 ἀϊωϊέ. Ἐπαβίδι μα Ρ. ὅ81], 5. Παλαίτατον ἔθος ἦν τοὺς 

ἐγγόνους καλεῖσθαι τοῖς τῶν πάππων ὀνόμασι. Ψοα δος 

Ζβοῦγ]θα ῬΏΘΘΌΙ οἰσηηοὶορία πη ρῥ]ασοί Ἡθυδο]α] τη ΑἹ- 

Ἰορονβ ΗἨοιηουῖοῖβΒ. 5ΤΑΝΙΤ,. 

9. λίμνη ποθὴ δβὺ, αὐ ΑὈγθβομπιβ. ρυίαθαΐ, για76, 56 ραζι8 

Τροϊίασα, δῷ αἀὐᾶτη ΑΡΟ]]Ο πϑίτι8 οταΐ, οἱ δΔηλίαν χοιράδα 

ΒΟΉ Ύ 5 ποπ 46 τιηΐνουβα Ἰηβα1α 1)6]0, Βα ροίϊπβ 46 Οὐγηέϊιο 

ηιογιΐ 6 Ἰπτο]]1ρῚ νο]αἱ. λίμνην Δηλίαν τε χοιρἄᾶδα, ἀϊοίατμη οβ΄ ᾿1Ὸ 

λίμνην καὶ χοιράδα Δηλίαν. Ἐ]αΒάθιη Ρδ] 415 Π 6] 1αο 8 τηθηίο- 

πη ἴδοῖ (ΔΙ πδομι5 Ηγιηη. ἴῃ Π) 6]. ν. 261. 4] ϑᾶτῃ τροχό- 

εσσαν ΔΡΡΕΙΪαΐ οἱ περιηγῆ λίμνην. Η. ἴῃ ΑΡΟ]]. ν. ὅ9. ἰΐθιῃ 

Εὰπὶριθ5 Ιομθ ν. 967. οὐ Τρῃϊρ. Ταῦ. ν. 1103. Τροχοειδῇ 

νοσαΐδπι 6556, διοίοι δύ Ηθγοάοίιβ 2,170. ΞΟΗ ΠΕ ΤΖ. 106 

Ογμίμθο τηοηΐθ ᾿η.6]] 6 χὶὶ βομο αδία: τθοῦαβ 46 Πΐοτθ ΒΟΟΡΌΪΟΒΟ 

ὙΊ ΘΒ] σι Ρ. 8. Δηλίας χοιράδας αἸχτὶ λαρΡ. ΤῊ. ν. 88. ΑἸΙα μι 

απ ἴῃ 561Π|0}115 δαἀ]θοία οϑὺ ᾿π θυργθίδ μι θμι, Δηλίαν τε χοιράδα: 
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τὴν στρογγύλην, αὦ λίμνην 6556. τοίδθηἄδτη “οοθηΐ Ἰοοὶ ΔὉ 

ΘΟΠαΘίΖίο βαρτὰ Ἰμα]σαῖ, ἴῃ ααΐθτ5 τροχοειδὴς ἢθθς ΡΔ]15 

νοσαίασ. ΓΝ). 

ΘΠ] Θτὴ ΘΟΠΒΙΓΙΟΙΙΟΠ 6 Πὶ νἱἄθαβ Αρ. ν. ὅ7ὅ. φράζων ἅλωσιν 

Ἰλίου τ᾽ ἀνάστασιν. ΟΠ ΟΘΡΙ. ν. 206. ὁμοῖοι τοῖς τ᾽ ἐμοῖσιν ἐμφερεῖς. 

1014. ν. 804. νύκτα πρό τ᾽ ὀμμάτων σκότον φέρει. ΘΌΡΡΙ. ν. 718. 

χρόνῳ τοι κυρίῳ τ᾽ ἐν ἡμέρᾳ. ὅορῃ. (4. 0]. ν. 1399. οἴμοι κελεύθου 

τῆς τ᾽ ἐμῆς δυσπραξίας. (5. 7.ν.417. μητρός τε καὶ σοῦ πατρὸς ἀρά. 

(τιοα δαΐοθπ χοιράδα 46 ΟὐὙμΐΠο τηοῃΐθ οαρὶῦ ὅ6Π0]. 46 Ἰἰΐοτο 

ΒΟΟΡΆΪ]ΟΞΟ ΨΥ ΊΘΒΘΙοστιβ, τη1Π}1 σομίτα ἰοίατη 15] τη 1ἰὰ ἈΡῬΘ]]α 556 

Ῥοσία νἹἀθίατν, ατιδθ ἰδ Πα πιη χοιρας Θ᾽ ΤηΔ11 Θτηϊποτού. ΟἿ, Δήλιοί 

τε χοιράδες Τὺυγ. Τ οδ΄. ν. 89. αιιθτ Ἰοσαπι σοπίαμιί Βομποίζ. 

11. Παρνασοῦ θ᾽ ἕδρας] Οπΐρρο δὰ ρϑάθιι τηοηί5 Ῥάγμηαβὶ 

511 οταΐ τπῦῦ5 Π6ΙρΡηϊ. 5ΤΑΝ],. 

12. πέμπουσι] {ΠὈ’χὰθ ΑΠιθηὰβ σϑ]οὈγαΠἹ Οσσδβ ΟΠ ΠῚ 

σαρίαῦ “βοῦν ]α5, ἰἀθοσχιθ πῖῸ ἃυΠοῖο βυσητηο ΑΡΟ]]Ππθιὴ ἃ Ὁ 

ΑΥΠΘΒΙΘηΒΙθα5 ἀθαποίπηι ΘΟ πο ηΐτ5. οϑί, αὖ ροτηρᾶ, πᾶ Πι 

ΤΠ ΙΡηο5. το θαπί, ἰδ ορτθρῖα οὐ ΘΘ]Θ ΌΤΙ ΟΥἹΡΊπΘ ὨΠ] 

νι ἀογθίασ, ῬΙπάδυιβ γ61Ὸ 1 Ἰαιάθιῃ ραίϊδ5 518 ὁχ ΤἈΠαρτα 

Βωοίς, αὐ ουδοῦναΐ βο πο] αβίθϑ ποβίου, ἀθ ποὶ ἤπηχις, Ψεγατη 

ΟῸΠῚ ΠΟΒΙΤῸ σοηνθηϊΐ ΕἸΡΠΟΙ Πϊβίοτια ἀρια ϑίτα θοποτη, 9. 

Ρ. 422. καϑ' ὃν χρόνον τὸν ᾿Απόλλωνα τὴν γῆν ἐπιόντα ἡμεροῦν τοὺς 

ἀνθρώπους ἀπό τε τῶν ἀνημέρων καρπῶν καὶ τῶν βίων ἐξ ᾿Αθηνῶν 

ὁρμηθέντα ἐπὶ Δελφοὺς ταύτην ἰέναι τὴν ὁδὸν ἥ νῦν ᾿Αθηναῖοι τὴν 

Πυθιάδα πέμπουσι ΗΑ5[“Ἰ΄ΑΝΙ,. 

για. Μιβρτ. δα 1ρ]ν. Α. ν. 19. ΒΙΟΜΕ. 

13. κελευθοποιοὶ παῖδες Ἡφαίστου] Ἠρδεαίθ [ηΐογρτοίαϊιιβ. οβί 

Ὑν δἰκθῆθιαιβ μαῦγοβ, οἱ τὰ βρϑῃτβ ΔΥΕ ΗΘ ΘΚ. ΤΟΥ ΘΠ ΔΙ1ΟΒ, ν᾽ Τὴ 

ΒΔ] ΘΌτΌβᾶμ, (Δ 485 ΠΟρύ : ν]γρι 15. Πα ΠΟΙ θπιβα 6. ο βιίατ οἵ 

ΠΡ αΠ8πι) 4ἸΠ ΟἸ]οτη αι Ρομρ βίθυηθηΐίθβ, οὐ Πρ α πηθηίἃ 

Ν 
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οἠμηΐα διηονθηΐθβ δὲ ΤΠ Ιρθση. ῥτο ἢ οἸβοθηθα5. ΤΠ ντανῖὺ 

ΘΔ] οΙα5, οατ “Προ γίυτη δα ΤΠοβοὶ ἰαοῖηυβ ἴῃ ἸΔίτο!Όιι5 

ὑπο! ἀδΔη 415 τοβρ χῖββα ραίΐανιί. ΞΟΗ ΠΕ ΓΖ. 

κελευθοποιοί. ΤΉΘΟΥΙ δΔηξοιαηΐ οχ ΑΥΠθηῖβ δὰ Το] θτη, αυοὰ 

τηοηῃϑῦ ὅθθο]. ΒΙΟΜΕῈ,. 

παῖδες Ἡφαίστου] ΑἰΠΘμΐΘ 565. νΌ]ΟδΔΩΙ νοοδύ ἢ]105, αὶ 

Δύση ΟΠ ῬΘΙ Ἰββιηοβ. Νά ἃ δα ]οᾶΠπο οὐ Μίηθῦνα 

ΟἸΏΠ65 ἀιίθϑ ρογίθοί. Ἠοιμοσ. Οανβ8. Ζ. ν. 238. 

ὃν Ἥφαιστος δέδαεν καὶ Παλλὰς ᾿Αβθήνη. 

Ετ γί. ἴῃ σαϊο. ν. 1. 

Ἥφαιστον κλυτόμητιν ἀείδεο, Μοῦσα λιγεῖα" 

ὃς μετ᾽ ᾿Αθηναίης γλαυκώπιδος ἀγλαὰ ἔργα 

ἀνθρώπους ἐδίδαξεν ἐπὶ «χθονός. 

ΝΙῚ ροίϊι5 ααϊὰ ΕΟ ΠομἾπ5, ἃ απὸ ΑΥΠΘΠΙ ΘΠ 565, Υ Ὁ] δ ηὶ ογδΐ 

Β11π5. ΒΑΡυ]άτῃ τθοθηβθύ ΕἸ γτηο]ορτιβ Ρ. 571, 29, 5ΤΑΝΤ,. 

14. Ἡετοά. Ψ. 2. ἤλαυνε τὸν στρατὸν ὁ Μεγάβαζος διὰ τῆς 

Θρηΐκης, πᾶσαν πόλιν καὶ πᾶν ἔθνος τῶν ταύτῃ οἰκημένων ἡμερούμενος 

βασιλέι. Οἵ. ΤΥ. 118. ἥπ- οταί. ἘΡρ.-- 1: 11, 45, ἸΠ0Π|1:Ὲ 

ῬΑΟΑΝΤΌΕΒ ΨΟΙΏΘΙΘ 51|γὲ6. 0. ἘΡρ. 1. 11. 186. ΘΠ νοβίγθμη 

Πδυγητηῖβ οὖ [ΈΤΤΟ σηροί ἄρτι. Οἵ οδηη Ἡδρτοά. 1. 196. 

ὅ. [αἱ Ἰοοὰβ τηαχίτηθ πιο ἴδο10}] οὐ 6556]. δα ΤΥ͂. 118. 

ΒΙΟΜΕῈ. 

τιθέντες ἡμερωμένην. ῬΙατα τ] 5 ΘΟΠΒ ΠΟ ΠΟΠ5 ΘΧΘΙΏΡΙα 

ἴῃ Ῥτοτηΐι ΠῚ ΠΡ Θ6οΟ. 

1ὅ. τιμαλφεῖ. ἸπορΙύ. ἃρ. δίον. Χ. ρ. 798. ατοί. χρυσοῦ 

τιμαλφέα φόρτον. ΒΙΟΜΕ. 

17. Μα16 δεμαρίζΖ. οὐ Βυῦον. σοπδίγαπης Ζεὺς δέ νιν, κτίσας 

φρένα ἔνθεον τέχνης. ἵζει κι τ. Δ. κτίσας ἀπρΡ]ΙΟΘὰ δοοιβα στη 

παθοί, 46 480, 51 ἐδη {1 οβί, οἵ, Θυτηοῖκ. δα ϑὅδρί. ο. ΤῊ. ν. 836. 

γ8]οἸκ. δα ΗἸΡΡΟΙ. ν. ὅ71. ΕΠ ΑΌΒΗ. 
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κτίσας. ΜΑΙΚ]. δα λυ ρι 4. Ξ.ΡΡ]. ν. 786. ϑομο]αβίθῃ 

Ἠοβίσαπι ταί], αἰ κτίσαι Ῥγὸ ποιῆσαι ΖΞ ΞΟ ΏΥ 1 ἰδίωμα αἀἰοιϊέ ; 

ΘΟΠουθη5 ΞΌΡἢ. ΤΊΔΟ. ν. 900. Ἐλατρ. ΘΌΡΡΙ. ν. 621. 788. 

για. ΟΠοΘρῃ. ν. 108. ΒΙΟΜΕ. 

19. Διὸς προφήτης] Ὑ1ΓΡΊΠτ5 “ποιά, 3, 250. 

ΑΘοΙρΙίΘ ΘΓΡῸ 8Δῃ1}}15, δίᾳπθ πο τηθᾶ ἤρα ἀϊοία, 

Θὰ ῬΊΘΡο Ραΐθσυ οτηῃϊροίθηβ, τὴῖῃϊ ῬΠΟΡυ5 ΑΡο]ῖο 

Ῥυφαιχη. 

{Π0Ὶ ϑδυνίπβ : “Νοέαπάιηι 4 ροϊϊηθηι ψι αἰϊοϊέ αὖ «}00γ6 οογ- 

φιοϑοογο. ἘΠῚ Μδοσοῦϊαβ, ϑαίθτμδὶ. ὅ, 39, Αἤίγηιο ἀοοίϊ5- 

βἰηεην ταΐίθην οἰΐαηι ἐπ πος ΖΕ) 5ο] γίνη, δηλ) 6} ἐϊ5517))1147)} 

ἐγαφωαϊαγιηι βογίρίογθηι, δϑομέμηι; φμὶ ἐμ γαθμία, ψιώ 

Ζαἰέπω ἰησιία ΒΑΘΟῈΒΘΟΤΕΒ ᾿ΠΒΟΥΙ ὈἸ αΥ (ΠΘτηρ6 ἱέρειαι), δὲ. αἱί: 

Στέλλειν ὅπως τάχιστα' ταῦτα γὰρ πατὴρ 

Ζεὺς ἐγκαθίει Λοξίᾳ θεσπίσματα. 

1:1 αἰἰδὲ (πππο Ἰρϑῦτῃ Ἰοσατη ᾿Π 65]: 

Πατρὸς προφήτης ἐστὶ Λοξίας Διός. 

Εἰ ψεϊα (1. δοφιῖα) οἰαγιηε γαοίνιηι 65 ὲ ἐγμαῖ6 δεηιρ51586 1 ἰγφὶ- 

ἐζιηυ φμοά Αροϊίο φα ταϊϊοϊμαΐιν ψμ οἰδὲ «“ρτίον γαΐμν ὅ 

ΑἸ ΡΟ] πθῖη 1051 Τοστεθ ἴῃ ΠΟΟ ΟΤΆΘΕΪΟ 5. ΘΟ Θ551556 {τ Ἁπιηΐ. 

Ζηιαπ. αν. Η!ϑί. 8, 1. Ἔνταῦθά τοί φασι παῖδες Θετταλῶν καὶ 

τὸν ᾿Απόλλωνα τὸν Πύθιον καθήρασθαι κατὰ πρόσταγμα τοῦ Διός, 

ὅτε τὸν Πύθωνα τὸν δράκοντα κατετόξευσεν, ἔτι φυλάττοντα τοὺς 

Δελφούς, τῆς γῆς ἐχούσης τὸ μαντεῖον. στεφανωσάμενον οὖν ἐκ 

ταύτης τῆς Δάφνης τῆς Τεμπικῆς, καὶ λαβόντα κλάδον εἰς τὴν 

δεξιὰν χεῖρα ἐκ τῆς αὐτοῦ δάφνης, ἐλθεῖν ἐς Δελφούς, καὶ παραλαβεῖν 

τὸ μαντεῖον. Κ5΄ΤΑΝΤ,. 

Διὸς προφήτης ἐστὶ Λοξίας πατρός. Μιά. 41οἸκ. αα Ἡ το. ΝΠ]. 

111. Μαβρτι. δα 4. Τ'΄ ν-. 151. οἱ ὙΥ ακεῖ. δὰ ἢ. 1. 4ὰὶ ὁοηΐοτι 

γι. ἄπ. 111. 251. ΒΤΟΜΕ. 
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ῷ ἔγθα ἹΚωρυκὶς πέτρα] Κωρυκὶς πέτρα, Ἰηίογρταία ΒΟ μο]Ἰαβίθ 

Παρνασσός, 564. τηΐπτιβ τϑοίθ ; δα ταν ΘΏΪΠη κοίλη, παὖ 1η{6]11- 

βαίαν ἄντρον Κωρύκιον, ασμοα ποη οταύ ροθίφ ρτθίθγθαπάμτ ; 

δϑῦ ϑῃΐμι οὐηηΐπτη, 4188 ποίαϊα αἸρπδ, τηαχὶπηατη ; ΟὈΒΟυν Δηῖθ 

Ῥαυβαμῖα 10, 6, 8. ΝΥΙΡΒδ5 δαΐθμηι 1116 νεποιαίαν Ῥυίῃϊα 

πὶ ααοα ποιιθῃ Ξουίϊ τη 510 ἃ Ν αρΠὰ (λέγεται δὲ καὶ ἄλλος 

διάφορος λόγος τῷ πρότερον, ᾿Απόλλωνι ἐκ Νύμφης ΚΚωρυκίας 

γενέσθαι Λύκωρον, καὶ ἀπὸ μὲν Λυκώρου πόλιν Λυκώρειαν, τὸ 

ἄντρον δὲ ὀνομασθῆναι τὸ Κωρύκιον ἀπὸ τῆς Νύμφης); ἴπιη ααοά 

ΝΙ ΩΡ ἢΪ5 οαπὶ ῬΆΠ6 ΡΟ Ιββιτηστη ΠΑ ΘΥΘίαν βᾶσττιμη. Ἱερὸν δὲ 

αὐτὸ οἱ περὶ τὸν Παρνασσὸν Κωρυκίων τε εἶναι Νυμφῶν καὶ Πανὸς 

μάλιστα ἥγηνται. Ῥαιδδη. 1014. Αἀάοπάιϊιβ ΤΆ ΡΟΉ15 ἸοσαΒ 9. 

Ῥ. 417. ἹἹεροπρεπὴς δ᾽ ἐστὶ πᾶς ὁ Παρνασσός, ἔχων ἄντρα τε καὶ 

ἄλλα χωρία τιμώμενά τε καὶ ὡγιστευόμενα' ὧν ἐστὶ γνωριμώτατον 

καὶ κάλλιστον τὸ Κωρύκιον Νυμφῶν ἄντρον, ὁμώνυμον τῷ Κιλικίῳ. 

5ΓΤΑΝΙ, ΑἸ ν. 80. Ε]Π15]. δα Ἐλατρ. ΒΔΟΟΗ. ν. ὅ59. ΙΝ). 

Κωρυκίς. νά. Μαβοτ. δα Απῇρ. ν. 1141. Ἡοτοαοί. ΥἼΠ|. 86. 

Οεθ65 ρ. 40. γΥε58561. 155. Ἡ δγοάοί. ρ. 1079. Ῥαῦβδῃ. χ. 52. 

ΒΙΟΜΕ. 

νυμφὰς ἔνθα ἹΚωρυκὶς πέτρα. Νοίαηα ὈτΔΟΠγ]ορία. ὅΕῚ 1165 

βδαῃῦ Ἰοοἱ Εατη. ν. 686. σκηνὰς ὅτ᾽ ἦλθον Θήσεως κατὰ φθόνον στρα- 

τηλατοῦσαι. ὅορῃ. ΤΊΔΟΗ. ν. 2339. εὐχκταῖ᾽ ὅθ᾽ ἥρει τῶνδ᾽ ἀνάστατον 

δορὶ χώραν. ' 

23... φίλορνις  Θ΄οΙΠΠ1οθέ Ἰὰοτ5, 41 δηίσαμη (ὐοτγ οἰπτη οἰηροθαΐ, 

ΔῸ ανῖθπβ τϑαποηίαθαίασ. ΒΟΉ ΠΕ ΤΖ. 

94. Βρόμιος δ᾽ ἔχει τὸν χῶρον] ἐπιργίηιὶς απέοηι Βαροοῆιιδ Παγις 

οαοηλ οὐίϊγιοί, οαἱ 6χ ἀποῦιβ ῬΑΥΠα551 νου ΟἸτι5. Δ] ΥΙη 

58 ΟΠ [1556 οοηβίαί. ίδη]θβ οοιηραταΐ Επρ. ΤΡΉ. 

Ταυτ.ν.- 1949. 

Τὰν βακχεύουσαν Διονύσῳ 

Παονάσιον κορυφάν. Β5ΟΗΠΕΤΖ. 
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36. λαγὼ δίκην] δ᾽σαΐ ἸΘΡΌ ΞΟΠ 5 Θηΐηι ἀἸβοθυριταν, Ραμ Πθιιβ 

ἃ Βαρομαθιβ Ἰασογαθαίασ. Εἰ νῖβὰ 5101 οδί ἄρανθ, ἀππ ἴῃ 

Ἀ]τατη ᾿στιθθαΐ, ἴῃ ἸΘΟΠ θη), αὖ Ελ]ρΡΙ465 1. 1., ν6] ἴῃ ἀΡτΓΌΙΩ, 

πἰ Οντάϊαβ τηϑιηοταί, (ΝΜ οίατη. 8, 715.) ππτιθτ ἢ ἀραὶ ΠΈΘΙὴ 

411ὰ 5ιτ]ΠΠπ]]η6 1] πβίταϊπν ἔα ο]15. ἂς ΟΘ]Θυἃ5. 5.101 (6 

Ῥβῃΐπθο ΒῈΡΡΊΙΟΙ : 

Γδὶς εὐἰμίαυϊέ ἄψαῦο, 

Οοἰΐαφιιο 7αοίανϊέ, ἠιουϊέψιο ρ67 αϑγα ΟγηΘΏΣ, 

“νιἰδηεψιο σαριέ αἰἰσίίῖ5 ἐοηιρίοαα ογιθη ἐδ 

ΟἸαηιαξ: [ὁ οοηνίέθε, ορι5 ἤδο υἱοέογία ποδίγιηι οδί. 

οὶ οὐδέν. )οηαος ατεέμηιηο 7 σον ἑαοίας 

“]αηέψιθ ἡιαίθ πευθη θα αἰΐα γαρὶέ αγῷογο υϑηέι5, 

Οιαηι δμηέ ἠιθηιώγα οἷγὲ ἠιαηῖδιδ αϊγορία ποὐαπαίξ. 

ΞΟΗΠΕΤΖ. 

Λαγώ. ἸἘυβίαίη. δα 11 Κ, ρΡ. 811. 63. δοκεῖ δὲ ᾿Αττικοῖς 

φίλος εἶναι ὁ ἐν δυσὶ συλλαβαῖς λαγώς, οὗ καὶ ἣ ἑνικὴ γενική, τοῦ λαγώ. 

καθὰ δηλοῖ ὁ γράψας τό, Λαγὼ βίον ζῇς, ὁ πρὶν ἄτρομος λέων. καὶ 

πληθυντικὴ εὐθεῖα, οἱ λαγῴ. ν1ἃ. Αἰποη. ΧΙΨΝ. 658. ο. 4. ῬΙοΙβοη. 

τα Ἡροτοάϊδη. Ρ. 439. ΒΙΟΜΕ, 

27. Τ]λείστου τε πηγάς] Ῥοβί Οὐοτγοῖαβ ΝΥΏΡΠμα5. Ρ]βίατη 

Ἰηγοοαύ; 1110 Θῃπΐπὶ Ππ]ι5 ἢπιν}] Π]10, αὐ τοίθστί. ΑῬΡο]]οηϊτ5 

9, 711. 

Πολλὰ δὲ Κωρυκίαι νύμφαι ΤΠλείστοιο θύγατρες. 

ΝΙΠΙ] πππ|5 ἀρὰ ροθίαβ νϑίθσθβ, 481 ἢν ]ΟΥ τη ᾿ηνοοδίϊο. 

Νοβίϑυ ἴῃ ϑῈΡΡ]. ν. 1051. 

μηδ᾽ ἔτι Νείλου 

προχοὰς σέβωμεν ὕμνοις. Κ5ΓΤΑΝΙΤ,. 

Πλειστοῦ τὲ πηγὰς 5ς. σέβω. 
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Ποσειδῶνος κράτος] ΝΟῊ 5126 ταίομο οὐ Νερίπηπηι ἰηνοοσαΐ, 

Οὔ]115 ῬΥΙῸ5 [ποταΐ αγ05 Π 6 ]ΡῈ1, ἀοπθο θαῖῃ (ὐα]δυτῖα (Τ᾿  πᾶτο, 

αἰ δίταθο 8. Ρ. 260.) ρουμίανοταί. Οὐδ] ]ΠΠπηδο 5 (ἢ. ν. 9921.) 

Μέσφα Καλαυρείης ἦλθεν ἐς ἀντίδοσιν. 

5ΤΑΝΙ,. [Ιπνοσαΐυν Ναορίμπηιμβ, πὰ οΟ]Θαίαν 1)6]Ρ 15, οἱ 

1ᾷ φυϊάθπι οορποτηῖηθ ᾿Αμοιβέως, αἱ ἰταα!1 Τ᾽ ΖοίΖοϑ δα Τυ οργ. 

617. Ἐχβίί ὨΪΤΗΙΤΙΠ τὰ 6].8, 1Π ἰθιηρ]ο ΑΡρο]]ηἾ5. οχ- 

βσαοία. Οομέ, Ῥαῦβδη. 10, 94, 4. ΑἸϊὰ δϑί σζαΐῖῖο σοσ ἴῃ ἢπ6 

τέλειος ὕψιστος Ζεὺς Ἰηνοσθδίιιν. Ἐϊ ἰδτηθη οἰΐατι Μωταροίο 

βίαϊαδ ἴῃ δοάθη ἰθρὶο. γ146 Ῥαιιβδῃ. 1.1. ΜΘΊ]οστιβ ἴῃ δα. 

Ἐλππηθη. Ρ. 101. Φόνοῖη 1 6 ]Π1ο10 Λυκωραῖον. ὙΥΤΕΒΕΙ,ΒΕ. 

80. εἰσόδων] Μα]6 πος ΑΡΥθβοθῖβ 46 γοαϊηδιις δοςθρίί. 

Ἠδοίπιβ να ἤ 6] : γοϊϊοΐον τη 97 58:5 ργίογίδιι σοπέϊησαΐ 

γγυϊι; γ68] αὖ ῬΥΘΒΒΙὰ5 ΔΡΊΟΙ νοῦρθὰ βοηπάτηθῦ: Εἰ ππης 

ααυϊάθτῃ ρσθοοσ, αὖ ΠθθΟ Πιιμ]ηδ; 4185 ἸΏΥ ΟΟΔΥΊ, ἢ ΠΟ ἸΠΡΥΘΒΒΌΠΙ 

ΒΌΡΘΥΙΟΥΤΠ ΟἸΩὨΪ ΤῺ ἸΟΠ 6 [Διι5 0155] ΤΩ ΠΤ 6556 ν Θ]1ηΐ ; ΟΥ0 Θηΐτῃ 

νυ θοσαχη Πϊο δύ: καὶ νῦν δοῖεν με τυχεῖν μακρῷ ἄριστα τῶν πρὶν 

εἰσόδων. ΒΟΉΗΠΕ ΓΖ. 

τῶν πρὶν εἰσόδων μακρῷ ἄριστα. Τ)6 Βιροι]δίν] αδὰ νἱα. ἘΣ] ΤΕ]. 

αα Μαά. ν. 67. Ηδγ. δα ὙἹ1ρ. 68. Μαί. ατ. ατ. 464. Βετη- 

ματάν ϑυηί. ατ. Ρ. 458. 

81. κεὶ παρ᾽ Ἑλλήνων] Μα]6 ΑὈΤΘβΟμῖτι5. κεὶ πάρ᾽ “Ἑλλήνων 

τινές, 4851] πάρα Ῥτὸ πάρεισι ἀϊοίιτη 50. Ἰτηπηο 6] ρ61ςἃ οϑὲ 

ἴοτιηα, κεὶ παρ᾿ Ἑλλήνων τινὲς πάρεισι, οὐ 51 δάἀδιηΐ ἃ ΟτθοΙβ 

παϊοηϊ 5 Ἰθραῦ αὐϊάδτη ΟΥ̓ΔΟΌ]αΠη ΘΟΠ ΒΕ] τ], ἴτων πάλῳ 

λαχόντες, ασοραπέ ογαἰΐηθ, ψιῖὶ δογίϊέο 118 οὐἱσὶί. Νοταρα 1ὰ 

ἴα βδθθαί (ᾳφαοαά βραπμθιηῖαβ δα (ὐΠ]ΠΊτηδ 6}. ἴῃ ΑΡΟ]]. ν. 48. 

ΘΧΡοβαἶ), “αὐ αασπη ΟἹϊπὶ ἂο αἴὰ αυϊάθμι, ποίδηΐο 14 

ῬΙαίατοϊιο Ω. ατθο. Ρ. 292. 5616] ἰδηΐατη 1 ΔΠηΠ0 οἱ βίαία 

4αδάδῃι αἴ6, ροβίθα 51 0115. τηθηβῖθι5. ΠΙοΘτθί 1)6] ΡΠ] τη 
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ΟΥ̓Δ οα] αι. σΟΠβαΪοτθ, ἱππὶ ἃανοπίαηίθ 416, βουΐθ οἱθοίϊ α 

ΠΟ ΡΠ 5 ῬΙΪηΔ΄65 ν1Ἱ, 4] ΤΥΙΡΟΩΙ Π6]ΡΏΙοο δαβίατοηΐ, Ὀϊητι6 

Ὁ 115 βουίββ 18 θυ 1, ΠΠΙ Πα οὐ (10 ΟΥ̓ΙΠΘ 6Χ 115, αἰ 

ΠΟΙ. ἔπτη ΤΠ) 6 ]Ρ}15 δα σΟΠΒ.] ΘΠ πὶ ΟΥ̓ΔΟΌΠ]τιΠΙ, ΟὈ]α 15 ῬΥ5 

ῬΙῸ Ποῖ ἀΟΠ81115, Θαϊἀογαηΐ, θϑβοπῦ δαπηίοηαι. Οποά 

[αοίτιτη ΒΟΙΘυη ΠῚ 1118 ἰΟυτηι]8., αι ἃ ἸΏ ΡΊ]ΊΟΙο ἰγαατίαγν 110. 2. 

ῬΠΒΙΟ: Ὁ. 70. οὐ ἃ ΚΊΒῆϊΟ 86. 71: Κ΄. Ἡ΄.. ». 9415. οὐ 18 

δηϊτηδάνοιβα. Δελφοῖς δὲ καὶ προκατῆοχεν ἐν ταῖς ἐρωτήσεσιν, ὦ 

Τύχη καὶ Λοξία τίνι θεμιστεύεις. 7)οἰρἼτ5 οἰαηι ργίηιιηι ἰοΟτ1) 

(Βουίαπμα ΠΘΙΠΡΘῚ 19) ἐηέογγοσαϊϊογιεδιι5 ἱοηῖέ: ὁ Τογίμηα θέ 

Αροίίο εἰἴπαηιλ γοϑροηαῖθα 85. ναϊϊοίηαγὶδ ΤΠῸΪ γτοῖὸ 5015 

οχ βδθί, δὲ οαἱ 111 ΟΠ ροταΐ, ἔπτη Ἰαχ 15. ἐθτη}}}1 (οτθτι5. οὐ 

τηδοίαία, Ῥυϊαβ δα ἃτὰπι ον, ραίθραίΐ ἴῃ 580] τη ο] βάθη 

8615 δατίαβ. ΒΟΗΠΕ ΤΆ. 

58. μαντεύομαι γάρ] Οαγηιίηα Θμΐτη 5. νι ]οϊηϊα, 60. ΟΥ̓ 16 

ῬΙΟΠΙΠΐ 0, ψηο αἰθιια ΑΡΟ]]Ο, βουξθιι5. 501] Οθῦ ἸΤΠΡΘΓΔΠ5, Τὴ 

ἀαχοιύ. Ἠ1Π5 ἀἸου5 Ρυίηῖα5, αποα τϑοΐθ Δατηοπα 50 ΠΟ]! βία 5, 

ἰθηη ] πὴ ἸΠρΡΥΘαἸαΥ ; ΒΟΘηΔ 616 Δ] Δ ΠΠ5ΡΟΥ νδοιθῇϊΐ, ἄοτθο 

Ἐπτάσιτη δάβρθοίι οχίθυτιία 6 ἴθι ρ]ο τοάθαί. ΒΟΗΌΕ ΓΖ. 

86. σωκεῖν] σωχῶ" ἰσχύω, υὖ ϑογΡΠοο)]. Ε]θοί. ν. 119. μούνη γὰρ 

ἄγειν οὐκ ἔτι σωκῶ λύπης ἀντίρροπον ἄχθος. ΑΚΕ. 

σῶκος γογίϊ5, 1]. Ὑ. 72. υδὶ νι. Ηθγη. 106 ἀκταίνειν οἵ. 

ἘΠ ηΚαθη. δὰ ΤΊ. Ρ. 21. οἵ Ββκκοῦ ἀπϑοά. 1. ρ. 373. 18. 

ΒΙΟΜΕ. 

δυϊάαβ, σωκῶ" ἰσχύω, δύναμαι" οἱ δὲ ἀντὶ τοῦ σώζω. ἸΞοφοκλῆς" 

μόνη γὰρ οὐκέτι σωκῶ λύπης ἀντίρροπον ἄχθος. οἷον καταβαροῦν με, 

καὶ καταφερόμενον. ἨἩΟΒΥΟΙΐπ5, σωκεῖ. ἰσχύει. βοηθεῖ. σῶκος. 

σωσίοικος. σάοικος. ἰσχυρός. σῶκον. ἀδύνατον. (δυνατὸν τοοίθ 

Ἠδοῖη5.) ΟἿ. οὔδπι Ἐϊαβίαι. 854. 62. 1197. 40. ῬΠοΙα8, 

Δομπαταβ, ΑΡΟ]]οη. Γ,6χ. Ήοτῃ. 5. ν. βγη. 742. 10. 
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57. ποδωκίᾳ σκελῶν. ΟἿ, ΤιΟΌοΟΚ. δὰ ὅορ!ι. Α1]. ν. 3δ4. αὶ 

οἰαῦ οχ ΖΒΟΏΎ]ο πόλιν ἀστυδρομουμέναν ὃ. ο. Τ'. ν. 907. πόλιν 

ἀστύνικον τη. ν. 878. ὅ΄Ίο χτεάνων χρηματοδαίτας ὃ. ο. Τ᾿. 

ν. 711. οὐ 4118 ρ] τᾶ. 

88. δείσασα γὰρ γραῦς οὐδέν. οὐδὲν ρΘΒδίτηθ. ῬΙῸ δοοιιβαίϊνο 

μαρθοηί ΑΡτθβοῦ. ἨἩρθαίῃ. ϑομαθίζ.υ θέ ποιηϊηδῦναβ, αἵ 

ΘΌΡΡΙ. ν. 780. γυνὴ μονωθεῖσ᾽ οὐδέν, οὐκ ἔνεστ᾽ [Αρης. Βα. ΓΡΗ. 

Τ΄ ν. 11. δειλοὶ δ᾽ εἰσὶν οὐδὲν οὐδαμοῦ. ΟΥγο]. ν. 638. οὐδὲν οἵδε 

σύμμαχοι. Απάτοτῃ. ν. 642. σὺ δ᾽ οὐδὲν εἶ, μὲν οὖν Θοάθτη 

τη040 πϑαραίαν Αρδιη. ν. 1369. ΟΠοΘρΡΗ. ν. 999. τὰν. ΗΊΡΡ. 

γν.: 1012. ΓΑΥΙ͂ΒΕ. ΕἸ ΟΙ. ν. 147. 10. ν᾿ 119. ΓΜ ΘΕΡ. ν. σ59 

ΜΕ, ΑΊΤΕΗ. 

᾿Αντίπαις Ἐπιβίαίη. δα 114. Θ. Ρ. 727. 15. 6 Ρ,διητηδίϊοο 

ααποάδτη. Βρέφος, τὸ ἄρτι γεγονός. παιδίον, τὸ τρεφόμενον ὑπὸ 

τηθῆς. Παιδάριον, τὸ περιπάτουν, καὶ ἤδη λέξεως ἀντιλαμβανόμενον. 

Παιδίσκος, ὁ τῆς ἐχομένης ἡλικίας. παῖς, ὁ δὲ ἐγκυκλίων ἤδη μαθημά- 

των δυνάμενος ἰέναι. τὴν δὲ ἑξῆς ἡλικίαν πάλλακα, καὶ βούπαιδα, καὶ 

ἀντίπαιδα καὶ μελλέφηβον καλοῦσι. ῬΙΟΜΕ. 

859, πολυστεφῆ μυχὸν] (μποηϊᾶτη 5866] ΑΡΟ]]15. οἱ 

Ῥγεπίαᾷοβ {ῖρβ Ἰαυτοὶβ ΘΟΤΌΠΪΒ. ΟΥ̓Πδΐα οιδηΐ. 1. δόμος 

Φοίβου νοοραίπ! στέμμασί γ᾽ ἔνδυτος ἃ. ἘλατρΡ. Τοη. ν. 294. 

Ξ5ΟΗΠΕΤΖ. 

40. ἐπ᾽ ὀμφαλῷ] 1Τ)6ΊΡΠΟΒ ἴῃ τηθαϊία]]10 ΟΥ̓ΌΙ5 ΓΘΥΤ  τιτὴ 5 (ο 5 

Ἰάθοφαθ ἐθ67) 718 εεδεϊοιηγι ἀἸοίοβ, ἰγ] αὐ} ππτὴ οϑί. Τιοοᾶ τη]ία 

Ῥιπᾶατὶ, Εἰαυ1ρΡ1415, ὩΠουππὶ ὧ(θ θὰ γ8 σοηροββι ΒδΙΠ65. δὰ 

ΤΡ. Ιοη. 1. 1. ΗΙο δαίθιη δθθα ἡϊαγ λογ θα Ἰη 6 ]]1ρΊ ΠΥ, 1π 

ΑΡΟ]]πΐβ5. 5866110, απᾶπι ἰδγθαπί ἱρβατη ΤηΘ 1 π|Π) ἰθυΤΆΤΊΙ ΠῚ 

Ῥυποίμπτη 5. ΟΘΠ Πιτη ΟὈΠπθι6. ὅς Ῥαιβδῃ. 10, 16, 8. Τὸν δὲ 
- , ͵ , - -“ 

ὑπὸ Δελφῶν καλούμενον ὀμφαλόν, λίθου πεποιημένον λευκοῦ, τοῦτο 
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εἶναι τὸ ἐν μέσῳ γῆς πάσης αὐτοὶ λέγουσιν οἱ Δελφοί, καὶ ἐν ὠδῇ τινι 

Πίνδαρος ὁμολογοῦντά σφισιν ἐποίησε. ΒΟΉΤΙΠΤΠΕΖ. 

42. νεοσπαδὲς ξίφος] ὙΥ̓ΔΚΟΠ 6] τι5 απ του, φαοιηοάο 14 Ῥυίῃΐα 

ΘΟΠΊ]ΟΘΙΘ δαί νῖδιι ἸΏ 6 ]ΠΠ 6 6 ροὐπου, οἸ αΠπιτη ΓΟ θη γὰρὶηᾶ 

οχίγαοί ἢ) 6556. Αἴ σππὶ ΟΥ̓ΘΒΕΒ. ΤΠ ΠΠ5 ΒΞΔΗΡΊΪΠΘ ΤΘΟΘΗΪ 

Β.Π| Τί, οἹδαπβηπθ ναρίηᾶ νδοῖιβ 1146} ΟὐπΟΤ6 Ἰηΐθοίτ5 

δϑϑϑί, συ] η1 ΘΟ] Πρ γθί θῖιπὶ ἃ Ὁ τθοθη οςθ ἤπΟ ΘΟ ΠΙΡΊΒΒ6, 

τπὐ 6 θιηραβ “αϊἄθιη 61 βαυρρείθγοί ρ]αϊατη 1 νὰρῖπα ΤΟ 0Π- 

ἀἄθηᾶι. [1 αποά ρυ]οῆτα σοηνθηϊῦ οατὰ Οτθδίῖβ ἴπρα Ἰῃ 

οχίγοιηα (ΠΟΘ ούδτιιη β5θθη8. ΝΙΠῚ Ἰριαῦ ΟΡτ5. δύ νεῦ- 

σφαγὲς ξίφος, ατιοα 1116 νο]ο α΄, τρόπο. ΒΟΗΌΕ ΓΖ. 

48, ἀλλὰ Γοργόνας λέγω] ΝΟΠ τηϊη8 ΟΡ ΒΘΙΡΘΏΠΟΒ ΟΥΠ6Β 

οἵ τηϊχίαιη [Ὀττηδτὴ ΕΠ τη, απιαγη (θυ ὈἸ]Θ τὴ ΒΡΘΟΊΘΙΩ, Θὰ 5 

ἈΒΒπηΠ]α. ῬΥμΐα ΟοΥροπῖθιβ. ΤΥΘΟΡἤτοπ. ν. 669, ποία δ᾽ 

᾿Ερινὺς μιξοπάρθενος κύων. ΟΥ̓ΡΙΙΘι5. ἢγιηπ. 08. 46 ΕἾΠ5: 

ὀφιοπλόκαμοι, πολύμορφοι. ΕἸ]οραη ββιθ δία ΤΠΘΌ. 

1, ὅ97. 

--ηχιογδέγιη) ἐπ αγια15 4 ο]θγοηἐθ δε ὖ ἐηῖο 

Οοποορέινηιν Πμηνθη ταί ἐδιωϊαηιῖδ; οἰ υἱγαὶγεῖδ 076 

ροοίογαφιθ; «ΘΟ 67) {771 δἐγήάθη5 ὦ ὑογίϊοο διγοὲξ 

Εἰ )ενγσίποαηι ἡγοηέθηι εἰἰδογηιλη αἱ ατισιιῖδ. 

Ῥαπβαη. 1, 28, πρῶτος δέ σφισιν (Ἐἰρινύσιν) Αἰσχύλος δράκοντας 

ἐποίησε ὁμοῦ ταῖς ἐν τῇ κεφαλῇ θριξὶν εἶναι. ΟἿ. (ὐαί11]. 63, 193. 

οατῃ ΟνΙα. Τιυϊδί. 4, 7, 12. οὐ απ σοπίμ! 1)ᾶν15. δα ΟἸς. 

1,.65.1,14. ΑΚΒΕ. 

1)6 αοτρομῖθαβ να. Ατπεη. Υ'. Ρ. 2391. ἃ. θ. ΒΓΟΜΕ. 

Ἡτρυϊάγατη Ρἱούατατη, αᾶτη “ΒΟ ΠΥ ]15. 15 ΧΊ556. μοίαβί, 

αριᾷ ΜΗΠ]ΠῈηροη. Μοπαυιηθηΐί. ᾿π66}{. ΠΤ οτη. 1. (40. Χν. [0]. 1822. 

1η6ΠΙσαγῃΐ τὶ νῖνῦ ἀοοίμ5. 
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51]. ἄπτερο!ι] Τία οἱ ν. 950. (θυ ΕἸ1115 ἄπτερα πωτήματα. 

ΑἸαίαβ Πηρὶ Επυρι 465 Οτοβί, ν. 5817. 5ΤΑΝΙ,. 

δῶ. μέλαιναι] Τρ 465 ἃ Βορίιροτο ρΡ. 299. οἰναίιι5. Οτοϑί. 

γ. 408, νυκτὶ προσφερεῖς κόρας οὐ ν. 3590. μελαγχρῶτες Εὐμενίδες. 

ΕἸΘοίν. ν. 1845. χειροδράκοντες, χρῶτα κελαιναί. Αγρπὰ “ΒΟ Ύ]ατα 

ΒΌΤΙο αἰτὸ νοσδηΐ ϑδρί. ν. 962. 977. Αρδπηι. ν. 450. υδ]ὶ 

ἰδτηθιν ΠΟῚ ΟΡτΙΒ οϑύ σοριξαγθ (6 ΘΟ ΡΟΥἿ5. ΘΟ]οτΘ, αὖ ἴῃ ἸοοΟ 

Ονται Τὺ ριϑι. Ἡ οσοιϊά. 11,108: Ζγ6 ἤαοε5 ἐγ 16, ψιία8 76 γ118 

γίηηο5 αἰγϑ. Τὰ Ὦγιηπο ΟΡ. 70, 6. ἀϊσιιαύπι κυανόχρωτοι. 

Αρυὰ διαύσιη ΤΟ. 1, ὅ97. 5644. ηδογιδίγο Δ οἠογογιίθ βδοὦ 

ἔηιο οομοορίο μηιθηταη)λ ἐπαϊαηιὲδ ἰσϊθυιθαν 7677 σίηϑα 

7 θοη5. Ῥαμβϑδηϊὰβ 8, 84, 2. Ὦφςο τοίοσί : ταύτας τὰς θεὰς 

(Ετι1185). ἡνίκα τὸν ᾿Ορέστην ἔκφρονα ἔμελλον ποιήσειν φασὶν αὐτῷ 

φανῆναι μελαίνας" ὡς δὲ ἀπέφαγε τὸν δάκτυλον, τὰς δὲ αὖθις δοκεῖν οἱ 

λευκὰς εἶναι, καὶ αὐτὸν σωφρονῆσαί τε ἐπὶ τῇ θέᾳ, καὶ οὕτω ταῖς μὲν 

ἐνήγισεν ἀποτρέπων τὸ μήνιμα αὐτῶν, ταῖς δὲ ἔθυσε ταῖς λευκαῖς. 

Αα πῖρταβ νϑϑίθϑ ΕἸ πὴ βρθοίαηῦ ΠΗ] 1001 ΒΟ ἢν ]161, ΟΠ ΟΘρΡΙΝ. 

ν. 1044. τι. ν. 532. 953. [351. Ὠὰ]ὰ5 6.1 Τὴ δορί. ν. 682. 

τηθτηογαίῃτν μελαναιγὶς "Ἐρινύς, ατιδϑ ΒΟΠΟΙΙαδίθο Θϑύ μέλαιναν αἰγίδο: 

φοροῦσα. ΥΠΟΒΕΙΈΕΗ. 

ὅ8, ῥέγκουσι δ᾽ οὐ πλαστοῖσι φυσιάμασιν] ϑέογἑιγιέ αἰρέθηγὶ 

μαζί, οὶ ρογιοιζοδιιγ) οδ ὡρργορίηψιαγο. 816 Ἰῃίρθυρυ5 

Τιαἰϊηιιβ νουίοταί μον 7.οἱῖ5 γα διι5. ΤΠ ΘΒΥ ΟΠ. πλαστά : προσπέ- 

λαστα. {Π| Θῃϊη αηϑεα ἀρ Ονια. Μοίαμ. 4, 494. ΤΊ91- 

ῬΠΟΠΘΒ ΟΥΏΙΌτ5. ΔΌτιρἱ ἐηδρίγαηέ σγαῦοδ απτηϊα5, εἰς ἢ. 1. 

Γαυ]άυττὴ ΠΑἸ 5 ἀΙσαηίαν οὐ πλαστὰ φυσιάματα ΟὟ ἰΔοϊῆσατα 

γψίμ, απὰ 1ηΐδοΐα βαηΐ. οἵ, ν. 157 βδαᾳ. ΒΟΉΗΤΕΤΖ. 

δῦ. κόσμος) (8115 {ποτῖὺ διηϊοίιιβ βοθηϊοιβ ΕτΙδητη, 6 Χ 

Θσαθομ6. ἀἰβοίτημβ, αὶ (6. (ὐββιϊου! αἸ θ5. ἸΠ5.115 ἀρθηβ 8. 

Ῥ. 17ὅ. Τὰς δ᾽ ἄλλας, Ἰπααϊΐ, οἰκοῦσιν ἄνθρωποι μελάγχλαινοι, 
᾿ ᾽ Ψ,. - 5 “ Ν Ἀ ἧς ἀρ - 

ποδήρεις ἐνδεδυκότες χιτῶνας, ἐζωσμένοι περὶ τὰ στέρνα, μετὰ ῥαιβδῶν 
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περιπατοῦντες, ὅμοιοι ταῖς τραγικαῖς ἸΠοιναῖς : ἀἸΒΟΊΤητ5 Θὐατη 6Χ 

Ῥοροπθ 1ὄτιιο 6, 102. τὴ Μομπδάθιηο Οὐπῖοο, οὗτος (καθά 

ῴησιν Ἱππόβοτος) εἰς τοσοῦτον τερατείας ἤλασεν,. ὥστε ᾿Ε)ρινύος 

ἀναλαβὼν σχῆμα περιήει, λέγων ἐπίσκοπος ἀφῖχθαι ἐξ Αἰδου τῶν 

εἱμαρτανομένων, ὅπως πάλιν κατιὼν ταῦτα ἀπαγγέλλοι τοῖς ἐκεῖ 

δαίμοσιν. ἦν δὲ αὐτῷ ἡ ἐσθὴς αὕτη" χιτῶν φαιὸς ποδήρης, περὶ αὐτῷ 

ζώνη φοινικῆ: πῖλος ᾿Αρκαδικὸς ἐπὶ τῆς κεφαλῆς, ἔχων ἐνυφασμένα τὰ 

δώδεκα στονχεῖα, ἐμβάται τραγικοί, πώγων ὑπερμεγέθης, ῥάβδος ἐν τῇ 

χειρὶ μειλίνη. 5ὅΤΑΝΙ.. 

57. ϑιηιίίοηι ὁμιλίαν πρφαηι οἱαδ. [υΐτα ν. 8574. καὶ νῦν δ᾽ 

ὁρῶσα τήνδ᾽ ὁμιλίαν χθονός. ν. 66] 54. καὶ μὴν βαρεῖαν τήνδ᾽ ὁμιλίαν 

χθονὸς Ξύμβουλός εἶμι μηδαμῶς ἀτιμάσαι. ν. 984 56. ὅπως ἂν 

εὔφρων ἣδ᾽ ὁμιλία χθονὸς Τὸ λοιπὸν εὐάνδροισι συμφοραῖς πρέπῃ. 

ΒΟΗΥΝΕΝΚ. Ῥδῦ]]ο τηθ]π5 Βομποίζ. πεδχμαηι εἱαϊὲ ηρεϊο- 

ΤΜ7)} φΘγυι.5. μΟΟι 177) ἤει  σορέλεηε ον ραν αΥΘ ροβδθηι. 

61. Λοξίας μεγασθενής. ΟΥ(ἁ ΟΠοΘΡη. 968. ΒΙΟΜΕ, 

62. Οἵ. ΑὐἹβίορῃ. Ρ]αί. 11. πΌΪ να. ρδημοῖη. ΒΓΟΜΈῈ, 

69, 68. ἰατρόμαντις----καθάρσιος] Βοπμθ δὸ ΒΌΡΡΙ ΘΙ ΘΚ 

1Παβίγανιί ΒΟ Πο]]αδίθβ. ΟῚ τ65 τηϑατϊοϊηᾶ θροί, τη 1 5 δβί; 5 

ἀἸν δ Ι0Π)6, ΔΙΌΒΡΘΧ οβί ; 51 ΘΧρΙ ΔΙΠΟΠΏ6, οϑύ 15, 411 ᾿5ΈΤΆ 6 οὗ 

Ῥαγρατα ναϊθαί. τοῖσιν ἄλλοις δωμάτων καθάρσιος Ῥοΐοβδῦ οχ- 

ΒΊΙΟΔΙ : 4]185 Θθοα 6. 465 ναϊού Ῥθγρατθ, σαδηΐο ΤηΔρΡῚ5 

51185 6465 ἢὰς ΤΙ στ οἱ ΟΥ̓ΘΘΙΙ5. Ῥτβθητα οοπέδτηϊηδίαβ. 

510 ἴα ΒοΠο]βίθβ ἀσοοριί. ΒΟΗ ΠΕ ΤΖ. 

604. γιάθ ομηπῖηο ὅ6Π0]. 46. βοθπᾷ σοηνοῖβα, πὖ Οτοβίθα. δὲ 

ὉΠ οοΥτβ απΐθ οσυ]οβ βρθοίαίογιτη βιβίαππισ. ΒΙΟΜῈΕ, 

66. ὅορῃ. (4. Ὁ. ν. 437. χρόνῳ δ᾽ ὅτ᾽ ἤδη πᾶς ὁ μόχϑος ἦν πέπων. 

γιά Μύβρταν. 84 ἢ. 1. ἄρϑιη. ν. 1366. Πεπαιτέρα γὰρ μοῖρα τῆς 

τυραννίδος. Ἐταρτη. ῬΏτγρ. ἀρᾷ ΑἴΠθη. οὐ Εἰπβίδίῃ. : ̓Ανὴρ δ᾽ 

ἐκεῖνος ἦν πεπαίτερος μόρων. Αἦάθ ΒΙοιηί, ΟἼἸοββ. δα Αρᾶμῃ. 

γ. 1336. Τηἴ ν. 74. μηδὲ μαλθακὸς γένη. ΕΔ 6 τηϑίδ ΡΠ οΤὰ 8110 
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56 η8, Αρδτη. ν. 1641, ἀλλ᾽ ὁ δυσφιλεῖ σκότῳ Λιμὸς ξύνοικος 

μαλθακόν σφ᾽ ἐπόψεται. ΞΟΉΥΥΕΝΚ. 

πέπων, η1{ἰ5. Αράτη. 136. πεπαιτέρα γὰρ μόϊρα τῆς τυραν- 

νίδος. Π7ογ75 ἐοϊεγαῤτἑίον 685, ἐψγαηηίαο. ΒΤ ΟΜΕ, 

68. ὕπνῳ πεσοῦσαι' Μα]16 πος αυϊάδτη δοοϊριπαπῦ ἰαΠαητιᾶτη 

ῬΑΤΠΙΟΙΡΙΟ ΡῖῸ γϑιῦο ἤΠηϊίο ροβὶίο, φυοα αὖ Πᾶς 58]ίθῃ 1ῃ 

ΟΥ̓ΔΙΙΟΙΪΒ ΤΌΤ Πὰ τοί 586 πα ρθθαΐ νϑῃθιηθηίοσ ἀπο. ΕΠ] ἀθτὴ 

εἰσὶ 18. Βα τι αἸΤ] ῬΟ558 Ραΐο, 51 8) 6 Εν: ΠΟΙ ΟΠ θτη ν 15 ὕπνῳ 

πεσοῦσαι Δϑδισηθίαγ ; πη Ηΐ, τί βιοαΐ ἑτοῖμος ῥτῸ ἑτοῖμος εἶναι 

εὖ Ρ᾽πτα Πα] πβτη 061 τοοίθ αἸΧουῖβ, ἴα οὐ ἢ γουθα Ρ᾿1Ὸ καθ᾽ 

ὕπνον εἰσι ΔΟΟΙΡΘΙΘ ῬΟΒ518. 

069, Οοτηηᾶ ροβί γραῖαι ἀ6]οπά τη σΘΠ5θ0, αὐ γραῖαι παλαιαὶ 

τα παῖδες γοίογαίτγ, απο ΘΠ1π ΘρΙ[Ποΐα πιδ]οτθτα Πα οπί νῖτη δα 

το ἀΘβου θπάδτῃ (ἸἸοθὲ πος ᾿πνθηαβίμτῃ 1πᾶϊοοθὶ Ῥουβοῃ. δά 

ΒΘ εῦῦ. ν. 429. ; οδαίϊι5 ἀρτῦ ΕΣ]ΤΏ5]. δα Μοα. ν. 816.) Ιἀδοααθ 

ΟΔΥΤΉΪΠἃ ᾿ΥΥ10ἃ, ΘΧ ΔΠΏΪΤΩΟ ΘΟΙΙηΟΟΤ6 Ῥτοίθοία, στη α] ΟΠ 8 

δοσιτὴ Ρδαάθηΐ. ΒΟ ἢ γ]. Αραμ. ν. 229. 564. δυσσεβῆ τροπαίαν, 

ἄναγνον, ἀνίερον. ΘΌΡΡ]. ν. 111. 54. τοιαῦτα παθέα μέλεα θρεομένα 

λέγω, Λιγέα βαρέα δακρυοπετῇ, ἰή, ἰή, ᾿Τηλέμοισιν ἀμπρεπῇ. ν. 797. 

λισσὰς αἰγίλιψ ἀπρόσδεικτος οἰόφρων ἐρημὰς γυπίας πέτρα. ν. 842. 54. 

πολυαίμων φόνιος ᾿Αποκοπὰ κρατός. Ῥογ5. ν. 668. καινά τε νέα τ᾽ ἄχη. 

Ησαυ. ν. 413. ἄνυμφος, ἀνυμέναιος. Τοῃ. ν. 1464. ἄπαιδες ἄτεκνοι. 

5ΟΗΝΕΝΚ. 

μίγνυται) Ἄοιθο αἰϊπιν διηθῖριιο, απο οἱ 46 βοῖο νἱίε 

ΘΟΙΩΤΊΘΤΟΙΟ εὐ ἀθ σοη μα 10 1Π|6]ΠΡῚ Ροίοδί. 1Ν]}0. 

70. θήρ απῖηταῖ, νιά. Εἰτῇ, δα ὅορ!ι. Α14ς. 867. ΒΙΟΜΕ. 

77. πόλεις ετἰγθ5 ἐμπδιίαγηι ΤΠ ΒΟ] Ηὔτι5, ἈῸῚ ἐρδίας 6χ- 

Βρθοΐθβ: δὶς χθών, γῆ, χώρα, ὉΌΪ πόλις 6χ οοηϑιιδίπαϊμθ. 

βίατοί. [ΠΕ ἰαταθη [ΑἸ Ππιπίατ, 4] πόλις, ἐηδμία, χθὼν εἴς. μγὖς 

το άπηΐ : ν ΟΥ̓ ΠῚ ΘΏΪΓ Ὑ]15. 51 {Ὑ8 Βίοσα 5 1 ἸΟΘΌΤΩ Δ]]ΘΠΠΙη, 

ΠΟ τημΐαςγ, 5644 ΟΥΑΙ Θτ 1ΠΞΟ]Θ ΠΗ Ιοσοῖὴ το απηί, αποα 
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Ροϑρί!8, Τταρίοἱβ ΡΓΘοῖριιθ, ἴῃ ἄ6]10115 θεῖ. Κυβίοτο δὰ ΤΠ θα- 

ΠΌΡΟΥ. ν. 115. δἀβοπίασ Μαγκ] απ τι5 δα Ἐλατρ. ΘΌΡΡΊ:ς. 1. 

Ρ- 7. ΙΡΠῖρ. Αὑ]. ν. 812. Ἡδιηβίου. δα Τμιοϊλῃ. [. 87. Ν ἱο- 

Κοπδον, αὐ ῬΠΟηΪ55. ν. θ.. ΜΈ ]πιβ 1πα σαὶ ὅθι α1ον. δα Ττοδα. 

ν. 4. ΠΟῚ ἰδιηθῃ ΟΠΠΪηΟ τοοίθ. ΟΉΎΝΕΝΚ. 

78. βουκολούμενος 5θ6ηϑιι ραβδῖνο αϊσίιμη, αὐ ᾿υϊτηπβ. τϑοΐθ 

βίαί ὙΥΑΚοΠοΙ τι ; πόνον ἀθ οὐτϑὰ σοποϊίαίο, αὖ ΒΕΡΙΠ8. 

Υ. ,. Θιπάογί. δα Χϑπορῃ. 46 ατίθ βαποϑο! Ρ. ΧΧΊΥ. ὙΥ1Ὲ- 

ΒΕΙΕΗ. 

βουκολεῖν. ψιά. 4160 Κ. δά ΗΠΡΡΟΙΪ. 1561. ΒΙΟΜΕ. 

Πδϑοίθ, αὐ αὐθιον, ὙΥαΚοέ, ασίαΐις τ ὅο5, 46 Ἰοςο 1ῃ 

Ἰοσιαμη, δα Δι τΙππὴ Ῥαβοθη5. Α1115 βουκολούμενος να]οί ἀό- 

μιημίσθη 5, ζαίογε οσἰμαθη5, οἱ 5ῖς ἴοσβαῃ σθριῦ ΗΘ βυοἢ. βοὰ πος 

ἸΟΟῚ 56η5α] ρϑγ ΘΟΏνΘΗΪ. ΑΟΘΟΙΒΑΙΝΙ δαΐθιη 51Π|1}15 οϑί 

ἘΒῈ15 ἴῃ Ῥίότη. ν. ὅ94. τοὺς ὑπερμήκεις δρόμους γυμνάζεται. ϑορῇ. 

γ. ΤΊδοΗ. 1084. οἵας (ξυμφορὰς) οἷος ὧν ἐλαύνεται. 

79. ποτὶ ἴῃ ϑϑπαιο ποίαπάπμη. ποτιψαύων ἀοίεμ τὶ ΒτιποΚ. 

ἴῃ ΤΎΔΟΝ. ν. 1914. νὰ, δουν οῖρη. δὰ Αἴμοπη. Τὶ. 1. Ρ. 998. πο. 

Απιηδᾶνν. 1. Ρ. 5897. ΒΙΟΜΕ, 

80. ψια. Ο. Ἡνονγαϑβισογέ᾽ι᾽5 Δ ἰοα, Ρ. 19. ΒΤΟΜῈ, 

84. καὶ γὰρ κτανεῖν σ᾽ ἔπεισα. Τ)65Ι46Υ65 [ογύαϑβθ ῬΡΥΟΠΟΙΏΘῃ 

ἐγώ : 564 νίπι βεῃίθηι οομθπηοί ἔπεισα. ΝΟ 267 {6 ἐρϑδιμη), 

5604 8110 (ἢ. 6. τη6) διιααἰθηΐο [6 ο 1511. 

8ὅ. 5664, ἄναξ "Απολλον---Ἴ ΗἩ ογυτὴ ν ΘΙ ῬΟΤΤΙΠῚ ΒΘΏΒΙΠΠΙ ῬΤΌΥΒΙΙΒ 

ΡῬδυνϑσί ᾿πἰοεργοίαι!ο ϑἰδη]θῖαηα: δέοα Α'ροίίο, πιοδίε η16 ἐη- 

}μΐαηι ποθὴ “δοἶ586, οἱ φιοπίαηι ποϑ 1 η6 Ἠϊ6 ποίσω; Πἰοῦμν 

ἐμὴ αὐ “αοϊοηαζιηι δα ἑὠἀοηθιίηι ὁδί. ἴπτὴὺ νϑῖὸ 8516 οιδηΐ 

τοάάδομάα : Ο γθ25 Αροίϊο, ὕθηθ φιεϊάφηι ἐθηιδς ργοροδίἊιη 

ἐη7εγίαηε ἡιῖμὶ μαμὰ "αοϊοηα, (ααοα (δοϊββοῦ ΑΡΟ]]ο, 51] 

Οτοβύθιῃ δα μηδίτ]5 σε ἄθηῃ ἃ 586 ᾿ποϊζαίαση. μαπα ἀθίθ πη 15561) ; 

ψμαρπάοῳ μἱἀθην ὑθγὸ ἤοθο ἐρ απηεηι ἐμαἰ μα ῖδίϊ, σγα χιοηηο, 
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η6 γ16 ᾿πουτῖα ααδδπι ἡ θίϊσαθ. οίθηέία Ὁ670 {π6.5 16 γ6Ώ} 

ὄθηθ φοοίφγιι, δας πιϊ]ιὶ δροπαιοί. Νϑιρθ ἴῃ ν. 87. οὐάο 

ἢϊος οϑί νϑυθουιμῃ, σθένος δὲ τὸ σὸν φερέγγυόν ἐστι εὖ ποιεῖν. 

Β5ΟΗΠΕΤΖ. 

86. ἐπεὶ δ᾽ ἐπίστᾳ. (τη ᾿π] υ]ᾶτὴ ΘΟΙ 676 ΠΘΒΟΪΔΒ; 

οἵ που 1 νἱΐαϊ6 ἀ15685. ΘΟΉΥΥΕΝΚ. 

88. Οὗ τηῇ ν. 138. μή σε νικάτω πόνος. οἱ να. ΔΙΟΚΘη. δὰ 

ΗΙΡΡΟΙ. ν. ὅ71. αὶ οἵ, Νοβίι! ΒΌΡΡΙ]. ν. 384. ΒΙΟΜΕ. 

89. αὐτάδελφον αἷμα ὙΥ̓ΑΚΘΠ ΘΙ πε. Ἰπἰοτρτθίαϊαν. δώ δααθηι 

φια 76 ΤΟῊ ΤηϊΠπ5 αᾶτη ραίτος πα θαπθ οχἰβετηδί “ΒΟ ] τη 

8118 Π|, 48} τι ν π]ρὸ ΑΡΟ]]ΗΙ οἱ Μθγοῦτῖο {γι 1{πι,, ΟΥἹΡῚ- 

ΠΘΠῚ τηδίθυ δ Δἀβιρηα556. ΝΟΡΙΒ ἰάθη νοσαθυ]ατη αὐτά- 

δελῷον τηο]οβϑίϊιβ Πα ΡΥ θηππν νἱάἀθίιν. Τοία ῥῆσις ΠοΟ 

ΒΙρηϊΠοαί : 221 7) αἰ6᾽ Θοαδηίψεο ραΐγο ργοσηαίο. ΒΟΉ ΓΕ ΤΖ. 

9ὅ. ἐγώ---ἀπητιμασμένη ἀἸχὶξ “Ομ Βίγ οὐ η6. ΟῚ γ ΌΟ Ρ1Ὸ- 

χίηιο ἐκλείπεται δοσοιητηοᾶαία, απο ἐμοὶ---ἀπητιμασμένῃ ροϑέι- 

Ἰαθαΐ, 564 τϑιηοίουὶ ἀλῶμαι. ΙΝ). 

100. παθοῦσα δ. Νοιηϊπαίνιιβ ροηάθηβ, Βα ἢθο 18π| νε] 

ΕἸΓΟΏ] 115. ΠΟΙΙΒΒ11η8- 

104. εὔδουσα γὰρ φρὴν] ΟἸοσοῖο 46 Τὶνιπαΐ. 1, 80. Οηὶ εϑὲ 

δου δουοσαΐίιδ α δοσϊοίαΐο δέ οομαφίοηθ ΘΟ) )}ογ δ, {τ 1216- 

φελητέ ργεαίογείογιι, ργεθβοηἔϊα οογγῖέ, 7ζεέεγα ργουϊαοί. Τά θη 

Ῥ]αίο [5 ᾿πϊ]πτὴ]} 110. 9. ἀθ στρα]. οὐ7τι5 νοῦ 1, α[1π6 

τοαάϊαϊν ΟἸοοτο 1014. ὁ. 39, Τὴ ϑϑηάθῃιὶ βϑηςθη απ Δ 11 

Αὐϊβίοίθιθβ. ΠΡ. Περὶ τῆς καθ᾽ ὕπνον μαντικῆς ο. 3. Ἠδοίο 

᾿ίδαιθ Ῥοσιραίΐθίοβ που ἀορτηδ {γυ10 “]1Δ τι, γα ΟΠ ΘΊηη 16 

ΔῸ 115 ᾿τασηίαπι δα ἀποιύ Νὰγ. Π1βί. 5,11. οἱ Περιπατητικοί φασι 

μεθ ἡμέραν θητεύουσαν τὴν ψυχὴν τῷ σώματι περιπλέκεσθαι; καὶ μὴ 

δύνασθαι καθαρῶς τὴν ἀλήθειαν θεωρεῖν. νύκτωρ δὲ διαλυθεῖσαν τῆς 

περὶ τοῦτο λειτουργίας, καὶ σφαιρωθεῖσαν ἐν τῷ περὶ τὸν θώρακα τόπῳ, 

μαντικωτέραν γενέσθαι, ἐξ ὧν τὰ ἐνύπνια. Ῥουτο “ΒΟ Ύ πὶ Πᾶπς 
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βϑηΐθη8π (πί οἱ Ρ]ονάβαιτο 8145) 6 ἰομίθ ΡΥ ΠαροΥ:α ἢ ατι51556 

8115 ἀαθιο. Οἵ, ΨΔη Ό]10}Ν. 1πη 6715 να ο. 15. 5ΤῬΑΝΙ,. 

106. ἢ πολλὰ μὲν] ϑ'αοτιποῖα απο ΟἸγ ἐμ θβίσεθ πη γᾶ 56 

Εΐ115 ΟὈςΠ]1556. τηθιηοταύ, Πα πα ἃ1}1ἃ 1Π06]Προπάα βαηΐ, 4πδτὴ 

4 Ροβέ τᾶν οὐράθπι δὰ ἀνογέθπάδτῃ Ε τ ττιτ Ἡ]ΠΠΟΠΘΙ. 

[ϑοοταί. ΞΘΟΉΗΠΕΤΖ. 

107. χοάς τ᾽ ἀοίνους] ϑορῃοοϊ. ὐἸρι8 Ὁ]. ν. 100. : 

» Ν» “, 

“--οὐ γαρ ἂν ποτε 

΄ ς -“ Ε) , 9 εῷ ,ὔ 

πρωώταισιν υμῶν ἀντεχυοσ οδοιπόρων 

Ἷ, ΕΝ 

νηῴων ἄοινοις. 

δα ἀπο Ἰοσαμα ΒΟ ΠΟ]! αβίοβ : ἀοίνους αὐτὰς λέγει (( ]ρι5), ὅτι 

οὐ σπένδεται οἶνος αὐταῖς ἀλλ᾽ ὕδωρ. διὸ καὶ νηφάλιαι καλοῦνται 

αἱ σπονδαὶ αὐτῶν. Τία 5665 Αἰπ1ο1Ὶ (ατραμ ἀοοοπί, σποιποάο 

ῬΙδοδηθ διηΐ ἘπιΊΘΏ1(68 : 

- Ἁ ε Ἁ ΕῚ 3 δὴ Ἁ 

πρῶτον μὲν ἱερὰς ἐξ ἀειρρύτου χοὰς 

κρήνης ἐνέγκου. 

Τὰ ταγβιι5 : 

ὕδατος, μελίσσης, μηδὲ προσφέρειν μέθυ. 

Μαυϊβιιηη ΘΏΙη, 561 Δα Π8 ΠῚ ΟἸ] 1η6116, Ἐπ ΘΗ] τ15. 51Π6 

γη0 ᾿ΙραὈδηύ---. Κ5΄ΤΑΝΙ,. νηφάλια μειλίγματα, τι νηφάλιαι 

θυσίαι ἂρ πα! αμη, οα]π5 Ἰοοιη οὴ πος ΠοΒίΟ οοτη- 

Ῥᾶγανιί 58 6005 δα Απίμο]. [Τ΄. 8. Ρ. 89.] νο]. 8. Ρ. 1. Ρ. 151. 

5ΟΗΠΙΤΖ. 

107. ἀοίνους. ιά. (α. (ο]. ν. 100. εὲ 481. 6 (θη ΡΤ 

ΒΔΟΤΌΤΙΤη νἹ4. ὅ.Π0]. ΡΙη4. 1βίῃτη. ἴν. δηθβίν. ἵν. ν. 104. ὙἹγρ. 

. νἱ. 252. πιοοί γα αγαὰ8. Ῥαῦβαῃ. Ρ. 1920. ΒΙΟΜΕῈ, 

χοᾶς τ᾽ ἀοίνους----καὶ νυκτίσεμνα δεῖπνα---ἔθυον. Νοίαπαα οοη- 

ΒΓ οἴ10, ΟἿ] 15. ΒΙΤ11Π15. ἴθ γθ δῦ Πα] 5 ἔτ] ν. 599, ὅ28, τ] 

να. Νοί. Οὐ. Οἵ Τ πον. ΤΥ΄.100. ἄλλῳ τε τρόπῳ πειράσαντες καὶ 

μηχανὴν προσήγαγον. 1014, 69. ἔκ τε--ο-Οχρώμενοι----καὶ ἀπεσταύρουν. 
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108. νυχτίσεμνα δεῖπνα] ΟΙηροβιίαμη ΔΥΡΙΤΟΥ 80 “ΒΟΉ ]Ὸ 

γΟσΑὈΌ] τ νυχτίσεμνα, πῸΠ αὐ ἴῃ Οποϊῇ, ΑἸά. οὐ ἘοὈ. 661- 

οπο, ἴῃ νυκτὶ σεμνὰ ἀἸ5] απροππτη. νυκτίσεμνα ἀἸσαηίαν 58011- 

Ποῖα, απε 60 ἴρ80, 4ποα ποοσίᾳ Παηΐ, ἀπριιβίοτα βαηΐ, οἱ 

ΒΔΟΥΤΩ 4851] Πουτόσθιη που πηΐ. ΘΟΗ ΤΠ ΓΖ. 

109. ὥραν---θεῶν] Οἵγοα Πογαηι, ἩΘΙὴρ6 μεσονύκτιον, μα 

μοηιγιὶ αἰτϊὲ Π)ρογηιὶ δαογγοαγ ηϊο5 θεοί. ΒΟΗΠΕΤΖ. 

ὥραν, 1) 6 τἰϑι δοσιβαίνὶ νἱα. ἘΠ]Π25]. δά Βδοςῃ. ν. 722. 

ΒΙΟΜΕ. 

112, Καὶ ταῦτα. ΟΥ̓ ᾿ηἴϊὰ ν. ὅ75. 0{ νἱτη Πυ]7115 [Οὐτηι] 

Ῥοτοιριδηΐ {ΠῸΠπ65, απεθάδιη Θχθιηρ]α Ρτοίθσαιη. Β]αΐο ἴῃ 

αοτρῖα, Ρ. ὅ08. σὺ δέ μοι δοκεῖς οὐ προσέχειν τὸν νοῦν τούτοις, καὶ 

ταῦτα σοφὸς ὦν. Τομιοβίι. αἄν. ῬΏΠοτ. δα ἤμ. θανάτῳ ζημιώ- 

σαντες εἰσαγγελθέντα [ἐν] τῷ δήμῳ, καὶ ταῦτα πολίτην ὑμέτερον 

ὄντα. Χομορῃ. Ουτορ. Υ. ρΡ. 974. ε4. Ἠαἰομίηβοη. Γαδάτας 

διέπραξεν ἃ ἐδόκει πᾶσιν ἡμῖν πολλοῦ ἄξια εἶναι, καὶ ταῦτα πρὶν καὶ 

ὁτιοῦν ἀγαθὸν ὑφ᾽ ἡμῶν παθεῖν, ΟἿ, Ρ]αίοη. 46 ΒΡ. ἴν. Ρ. 421. 

ὉΌῚ καὶ τοῦτο 5θηῃύθηί18 η) Ῥγεθθιιηΐθιη πο] 1. Γμιοῖδῃ. [0. 

Μονιί. Τ'. 11. Ρ. 900, 6. ε4. ΒΙροπῃί. ἄδικα ποιῶν, ὦ ἹΠρωτεσίλαε, 

καὶ ταῦτα ὁμότεχνον ὄντα σοι. (. οἰίατη Π). Ῥαμ]. 1 ον. νἱ. 6, 8. 

Τιαοΐδῃ. 1914]. Του. 11. ρ. 27, 8. τηλικαύτην ὑπὸ τῇ μήνιγγι 

παρθένον ζωογονῶν, καὶ ταῦτα ἔνοπλον. Ατἱδί. ΑἸ ΤΉ. ν. 168. ταυτὶ 

περιείδεθ᾽ οἱ πρυτάνεις πάσχοντά με, ἐν τῇ πατρίδι, καὶ ταῦθ᾽ ὑπ’ 

ἀνδρῶν βαρβάρων. Μαεπαπά. ἃρΡ. 5610]. ΑΡῬΟ]]οη. Ἡποά. 1. 721. 

εὐκαταφρόνητος τῇ στολῇ εἴσειμι;, καὶ ταῦτ᾽ εἰς γυναῖκας. Ἠ]1ο- 

ἄον. ΤΥ. ρ. 906. παράσχοιμεν οὐδὲν ἄλλ᾽ ἢ καταγελᾶσθαι, καὶ 

ταῦτα πρὸς μειρακίων. ΑἸΟΙΡΏτοΙ. 1. 27. Ρ. 110. φεύγεις με, ὦ 

Φοιβιάνη, φεύγεις, καὶ ταῦτα ὅλον τὸν ἀγρὸν ἀπενεγκαμένη. ΜίΔοΠο 

ΑΙμομθὶ ΧΙΠΠΠ. ρ. ὅ78. Β. Αἰσχρὸν γάρ, ὄνομα Φρυγιακὸν 

γυναῖκ᾽ ἔχειν, καὶ ταῦθ᾽ ἑταῖραν ἐκ μέσης τῆς Ἑλλάδος. ἩΡΙοταί68, 

1014. ΥἹ. ». 262. Ἐ), Ατιβίορῃ. Ἀδη. ν. 97. Τιγβιβίν. ν. 590. ΡΙαύ. 

γ. 259. αἱ Ἰοσῖι5 τη816 Ἰθριίαν. 1014. ν. 372, 803, 1175. ΞΟΡΗ. 
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Ἐ]δοείτ. ν. 614. αἰ. Τ᾿ ν. 87. ΧΘΠΟΡΗ. Ηΐοτι. 1. 9. ΑΠΔ0. Ἰ. 

4. 12. καὶ τάδ᾽ (Ε 4. Τ΄ ν. 819. ΒΙΟΜΈῈ. (ὐἰίογυμῃ Ἰοσογατη 

ἃ ὙΠῸ ΘΙ ΠΠἸΒΒΙΤηΟ Δ]]α ΟΥ̓ ΠῚ ῬΆ11110 ἀἰνουβα Τ21Π1Ὶ νὙἹ θα ῦ 

Ταΐϊο, οὐ 8110 τηοάο βχρῃοαηάα. ]οθημ στη ΘηΪπὶ οταΐ καὶ 

ταῦτα ὀρούσας, νε] καὶ ταῦτα 5:τηΡ]1ΟἸίατ, τὸ Ἰοοὶ ΠΟΒΙΤΙ Ταΐ]0 

Π]ΟΥ Τὴ 5111115 θνδάοτοί. αυ!θηη ἤππηῸ ἸΟΟΙΠ 510 ῬΟΙ5 

ΘΧΡΙΠΟΔνο τὴ τι ταῦτα Ἰάοτη 80 Βιιβίδηςζνιπι σορτιδίμπτη ναϊθδΐ 

50. χαὶ ταῦτα τὰ πηδήματα. [πὶ Ιοσο υ]ζτη0 6Χ 115 4π05 οἰξαν 

ΒΊοιηΐ. τάδ᾽ βρη θη} τάσδ᾽ ἀρὰς ἜΘχρ]οαίατ. ἴ[ῖπ (Ε}α. 1᾿ ν. 666. 

ἘῚ οἸΊτη Ψψυχάν, καὶ τάδ᾽ εἰ κ. τ. λ. Ἰοραθαίπτ, πππς καρδίαν, τάδ᾽ 

εἰ γοβ αἱὶ Ἡουτηαπηαβ. 1. Ετίαταί. δα 1οο. 

116. ὄναρ γὰρ ὑμᾶς νῦν Κλυταιμνήστρα καλῶ] Ν'αῆι πῆς φιιῖ- 

θην οφο ἐδα Οἰψίςθηιμοοίγα, χμΘ το5 ἐπύοοσο, τὶ γυδὲ οεὗγα 

Θὲ βογεγέμηι σίηι. 8:16 γθοίθ βομπθίζιαβ ροβί Ὁ ἉΚαΠο] πη : 

τη ]6 4111 ὄναρ ᾿πίογρτθίαί: βαμύ 772) δοηυγιῖο. Τ)6 1110 ἀπιίθτη πϑιι 

γος. ὄναρ Υ. Δα Αρδϑω. ν. 829. Ὁ1Ν). Ηἴἰ5 νι 18 Ψυχῆς ατιο 

τη060 αἸοίατη 51 ἜΧΡ]Ισαίαν, 

118. μύξοιτ᾽ ἄν. Τὐτιδίαί ἢ. αα ΠΙΔ4. Θ. Ρ». 723, ὅ. ἔστι δὲ Μύζξειν, 

τὸ μεμυκότων χειλέων ἦχον ἀποτελεῖν διὰ τῆς ῥινός, ἐξ οὗ καὶ ὁ 

μυκτήρ. ἔστι δὲ καὶ ἕτερον μύζειν, ὃ πάθος οὐκ ἔχει ψυχῆς. καὶ ἐξ 

ἐκείνου ἣ γλαγόεσσα μύξα ἐν ᾿Αλιευτικοῖς" τροπικῶς δέ, καὶ ἣ κατὰ 

τὸν λύχνον μύξα, καὶ αὐτὴ δὲ ἡ μύτις. ἐξ ἐκείνου δὲ καὶ κοινῶς ἀπο- 

μύφσεσθαι. κι τ. λ. ἀρχὴ δὲ τῶν τοιούτων ῥημάτων τὸ μῦ ἐπίρρημα 

παρὰ τῷ Κωμικῷ. Υἱά. ϑεχί. Ετηριῖο. 1. 102. 46 μυγμός. 

γαιῖτο 46 1,. 1,. Ρ. 81. Αγν. ΤΒδσιη. ν. 251. μῦ, μῦ, ΕΥ̓. τί μύξεις ; 

σε, Βα. 10. 1ὐπἰσιτὰ εϑὲ αποὰ Βαρθὶ 1,6χ. ϑδῃρβΌ Π). 

Ρ. 8348. ὃλξειν, τὸ στένειν. Σοφοκλῆς. ὥ'ϑα νἱάθ Ἰοσυμπι. 

ΡΙΟΜΕ. 

119. φίλοις γάρ εἰσιν, οὐκ ἐμοί, προσίκτορες. εοίθ προσίκτορες 

ΘΧρ οανιῦ Μ611. Ὀββοτί. ὃ. 60. ϑῖουϊ προστρόπαιος οἴ ΘᾺ} 
- , , Ω 

απἱ προστρέπεται οἴ οἴη] Δα ΠἸΙΘῚ 4115 προστρέπεται Ποΐδί: 118 
υ 
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γα Ὁ ἵχω [ογπηαΐα αι ρ] 1] οι Παθθηΐ ποϊομθιη. ΝΟ 58}0- 

ῬΙΊσΘ5. ΒΟΙ πη ἱκέται, ἵκτορες, ἀφίκτορες 5υιπηΐ (απ. ἱχτορεύειν 

ΞΌΡΉ. ἂρ. δβγο}.), 564 Ζαρίίον οἰΐδιῃ ἵχτωρ, ἱκτήρ, ἀφίκτωρ 

ΔΡΡΕΙ]αίατν, 6. Ρ. Φῦβοῃ. ΞΌΡΡΙ. ν. 474. Ηφὸς ἴθ ΜῃβΊ]ο 5, 

αὶ ἰδτηθῃ Ἰ061 ΒΘΉΒΌΤη τηΐητι5 Ὀ6Π6 ΘΧΡΘαϊν. νἹα. Νοί. ΟΥἹῦ. 

125. γιά. Ἡθιηβίουῃ. δα 1μιοϊδῃ. 1. Ρ. 35. ΒΙΟΜΕ. 

124. ὦζεις. ὦξειν, ὅπερ ἀπὸ τοῦ ὦ γίνεται. τούτου δὲ ἣ χρῆσις 

παρὰ Αἰσχύλῳ ἐν Εὐμενίσι. Ἐπιδίαίῃ. Δα 1114. Χ. ρΡ. 1279. 34. 

τίζειν. τί λέγειν. ᾿Αριστοφάνης. ῬΠοία5. ΒΙΟΜῈ, Μια. δὰ 

ῬΠΟΙΙ Ἰοσαπ ΟΠ] θη. στ. Νον. Ρ. 448. 

125. τί σοι πέπρακται πρᾶγμα πλὴν τεύχειν κακά: Οοπῇ. δά 

Ῥτομιθίῃ. ν. 48. ΙΝ). Μοίμμῃ Ἰοοῖ ἴῃ ἔαρι. απθιη ἴθ] 

σοιηρδῦανιῦ [)1Π4. 8118 Θϑ τϑίϊο. 

τί σοι πέπρακται κ. τ. λ. τί οὖν μέλλεις τὸ σὸν ἔργον ἀνύειν; ὅ'΄6}0]. 

Η] ΠΟ 1116 αὰο βθῆβι Πδοο νουθᾶ 1.6] 6 χ ουῖύ 5015 ραίοί. ΤΕ Πος 

ψϑιτιη Ραΐο. ΑἸΡΊΙΟΘ ἴθγο ἀἸχουῖβ, τολαΐ οἰ56 ἤαϑδ θθι ἡναοίο 

ψοιι7 διιδί),655 ὅ 

127. κύριοι ξυνωμόται)] Αρᾶτῃ. ν. 686. ξυνώμοσαν γάρ, ὄντες 

ἔχθιστοι τὸ πρίν, πῦρ καὶ θάλασσα, ἡπθηη Ἰοσιμ σοΙηραγαν 

ὙγΙθβοίοσαβ. ΙΝ}. 

128, ἐξεκήραναν. κηραίνω ΘΟΟΌΥΤ ΘῈΙΡΡ]. ν. 977. Ἐπατρ. ἨΠρΡ- 

ΡΟ]. ν. 3995... ΒΙΟΜΕ, 

131. Τλιουϑ! Ἰοσπτῃ ΠΝ. 988. οσοηΐοτί ϑομιιοίζ. Κοηαγιζμη)ι- 

ψιθ δαῦιθ5, οἰο. ῬΙΟΜΕ, 

184. μηδ᾽ ἀγνοήσῃς πῆμα] πῆμα τοίοτίαν δα ΟΥοΘ 5. ἔπραιη, 

απ δηίθᾶ νυ. 119. πάθος ἀἸοε αΐαγ. Ἐΐᾶτη γα]ύ ΟἸνἐςθιηπθβίσα 

Ἐϊι165 παπᾶ ἸρΏΟΥΑΤΘ, 564 Δηϊμηδανοτίοσο. ΒΟΗΠΕΤΖ. 

136. τοῖς σώφροσιν] ΟὈγεία δ οηΐηι φ7ιδηϊοοϊὶ ορργοῦγίὶδ ἑαη- 

φιιαλν δ{ϊηυι5 αὐιοϊιγιέιγ. ΒΟῊ ΠΕΣ ΓΖ. 

139. διώγμασιν] Η15 ἀἸοῖ5 ΟἸἹΥ ἐμ ποϑίσο τη τᾶ δΧ ὁου 5 

βρθοίαϊουιιη ονδπθβοῖί, πΠ6 6 Θν]ΡΊ] δηΐθ5 Τὰ τη ηϊ 465 οχϑρθοίαί. 
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Ἰθοάθιη τηοάο ῬΟΙγ ΟΣ τὑπηῦτα βθοθαϊ δοῦρα δανθηϊθηΐο 

ἃρπα ΒυσρΙάοθιη. ΒΟΗΌΕΖ. 

140. ἔγειρ᾽] {πᾶ Εὰτϊδτιτὴ δχρογροίδοία θαμ αι: ῬΤΟΧΙΠῚΘ 

ΔΟσαΡιιθιαΐ, θχοϊίαΐ, οἱ 510 ἀθίηοθρβ: ἐγὼ δέ σε ἀϊοίαπμ δβί ρτῸὸ 

ὡς ἐγὼ σὲ ἤγειοα. ΒΟΗΌΕΓΖ. 

141. κἀπολακτίσασ᾽ ὕπνον ἰδώμεθ᾽. Τὴ 6 Ῥ]ατᾺ}1} ροβύ 5 πρτ]  Θ ηῚ 

Ὅθπθ ὟΥ611. σοπίθσθη τη Ἰαοὲ ἘΠ]η5]. δα Μά. ν. δδ2. 

142. εἴ τι τοῦδε φροιμίου ματᾷ] Κ͵]άφαηιι5 αι αἰἐφιῖα 6ῳ; Ποὸ 

ψηοά ποῦὶς ργωίιδιέ βοηιηΐο σαγιηὶ 511. ΟἸΤΟυΙ ΒΡ οἰ θη ο5 

ἀθῖπη46 1π|6]]Π1ρτιηΐ, ὨΪΠ115 γοτὰχ ἔπ|556 βοτημίστη. ΘΟΉΤΠΕΣΤΓΖ. 

149. νεὸς ὃξ γραίας δαίμονας] Ο οπάτη ᾿λπτη  η1 465 οχ δηίϊ- 

ἀαϊοσιτη ἀθοσιμ ΟΥ̓ η6 οἰαμΐ, 580 ΘΔΕΌΠΓΗΙ ΤΟΡΤΟ ; ΑΡΟ]]ο 

ΥΕΙῸ 6Χ Φονὶβ [ἌΠ11α, ΘΧρυϊθο ἀθυητμη αὐ) 0. ΤΘΡΉΙΙΠΙ 

δαδρί. ΟἿ, Ῥγοιηβίῃ. ν. 149. ΒΟΗΌΕ ΓΖ. 

καθιππάσω. Μιὰ. Ἡριηδίοιῃ. δά Ἱπμιοϊδη. Τ. ρΡ. 389. 

δ ]οκθη. δα Ἠροτοά. ρΡ. 473. ῬΠγγμΙοἢ. Αρρ. ϑορῃ. ρΡ. 39. 

ἐφιππάσασθαι λόγοις. οἷον καταδραμεῖν. ἹΚρατῖνος. ΒΙΟΜΕ, 

12. τί τῶνδ᾽ ἐρεῖ τις δικαίως ἔχειν; (ΟΟΙΩΡΑΤΑΙ ροβϑιιηΐ 

ΟΒΟΘΡΗ. ν. 337. τί τῶνδ᾽ εὖ, τί δ᾽ ἄτερ κακῶν: Αρδτη. ν. 211]. 

τί τῶνδ᾽ ἄνευ κακῶν; 05 ἸΟΟΟΒ ᾿πα]σανῦ Π1Π1 Ὑ1: ἀοοίαβ 

Βιρτὰ δα ν. ὅ0. τηθιηουδίι. 

1δδ. μεσολαβεῖ κέντρῳ Ἱλιοτοί. 171. ν. 1031. οὖ ΟἸΠΠΪΠΟ 

᾿αρου δα Ψ9ᾳν6η8]. Χ]1]1. ν. 194. ΒΙΟΜΕ, 

166. ὑπὸ λοβὸν] 891]. Λεραίί6. ὅδῖο ν. 185. αἰχογαί ΟἸγίιη- 

πρβίτα ἄλγησον ἧπαρ ἐνδίκοις ὀνείδεσι. ΒΟΗΌΕ ΓΖ. 

167. δήμιος σαγηΐήοα. ΒΙΟΜῈΕ, 

δαΐου δαμίου. Βροοία νοῦ Ηθδίμῖιβ, ἑάθην ηεῖδὲ 5θγηι11}6 

υἱαίθοῦ αὐ δὲ α οαγηήγεοθ Μαροί μογο τηήηιῖοο “γ᾽ ανθηιϊ, ρ}67- 

φγαυθηι ογμοίαξιηε διεδίἸγιογθηι. [)6 δήμιος να. δ΄ ]τη85. ποί, 

δα ΑΟΠ1]. Ταί. Ρ. 682. 

19. οἱ νεώτεροι θεοί] Ῥιτοῖριιθ ΑΡΟ]] θὰ. Πἰσ ἰΔηριιηΐ. 

5ΟΗΠΕΊΖ. 
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164. γιά. Νού. (π. δα ν. 161]. οὐ ὅθ ῃο]. Μιταβ παραβ Π1Ο ἀρὶὺ 

ΑΡτΘβομῖτι5, 4αὶ οταΐο, αὐ νἀ θέαν, ἀραὶ ϑοΠο]!αβίθῃ ἀθοθρίμβ, 

ἀράμενον 5ῖν 6 ἀρόμενον Ἰάθτη ἃς ὀφθαλμὸν ἀρόμενον 6556 Ῥεϊίαί. 

168. Μοίρας] 1)6 Ὠ15 ν. 724. (Ὠυ]ὰ5 64. 674. 5644.) ΙΝΌ. 

172. μιάστορα υἱπάϊοσοηι 5οοἴογ5. ΟἿ. ϑόορῃ. ἘΠ. ν. 608. 

ΒΙΟΜΕ. 

175. πτηνὸν ἀργηστὴν ὄφιν] ϑασίίίκδ ΔῸ δγθο ὭΘΓΡΟ ΘΙΉΪΒ585 

(ἸΘΒο ΙΡΌο, οαϊ Βουρθηΐαπ δἀβρθοίαβ, 410 15 ἘΠ ασ ΘΗ! Πππτὴ ΟΥΤΠ65 

τα ιση11 οταπΐ, οσοαβίοηθηη 46 61558 νἹἀθίασ. ΒΟΉ ΤΙΕ ΓΖ. 

ὄφιν. ΤΎΔΡΊΟΙ ᾿τηΔΡΊη65 δι ἀδοΐοτθα πϑαπθηίδηΐ, ΤΥ ΟΡ ΓΗ. 

γν. 918. δράκοντι λυροχτύπῳ 48 ἄγοι ροϑιί. ἀφύκτων γομφίων 1. 6. 

βαρ] π, 1014. 5. ο. ΤῊ. ν. 414. Διὸς ἔριν 1. 6. {]πΊθη. 

Ἐλαὶρ. ΤΡ. Τὶ ν. 584. οἶστρος ὁ ποτώμενος ᾿Αργόθεν, 1. 6. τιν 15 

Ατρο. ρδιηθηι ν. 650. διπλῇ μάστιγι; τὴν ΓΑρης φιλεῖ, Δίλογχον 

ἄτην, φοινίαν ξυνωρίδα." δορί. ο. ΤΠ60. ν. 474. ἅλω πολλήν, 1. 6. 

ἀσπίδα. ((ΠοΘρΡ. ν. 926. μύραινά γ᾽ εἴτ᾽ ἔχιδν᾽ ἔφυ, 6 τοίϊ 

ἀϊούατη, Ὡἰδὶ Ἰδουπᾶτη βἰδίιιαβ ροβύ τόλμης ἕκατι κἀδίκου φρο- 

γήματος. Ἡΐβο6 601] 115 οαπὴ Αρατη. ν. 1233 54. θά. ϑ'ομαοίζ. 

Ἰδσιη85 ΒΙΡΉ ΠΣ ΟἸΏΠΠΟ ὩΘΟΘαβδυιατη νἹἀθίπν.) Αρϑτη. ν. 138. 

στόμιον μέγα Τροίας στρατευθέν. ῬτοιϊηθΊἢ. ν. 672. ἐπηνάγκαζέ νιν 

Διὸς χαλινὸς πρὸς βίαν πράσσειν τάδε. ν. 726 54. Σαλμυδησία 

γνάθος, μητουιὰ νεῶν. ν. 879 56. οἴστρου δ᾽ ἄρδις χρίει μ᾽ ἄπυρος. 

γ. 994, γῆς τινάκτειραν νόσον. 1. 6. Νορύπηϊ (τ ἀοπίθιη. Αρᾶμηῃ. 

ν. 132. προτυπὲν στόμιον μέγα Τροίας. ἱ. 6. ΘΧχοΙοΙ5. ΟὙΘΘΟΟΙΆΤΗ. 

ΘΌΡΡΙΙΟ. ν. ὅ83. τὰν μελανόξυγ᾽ ἄταν. 1. 6. πάνοιη. ν. 198. 

κρεῖσσον δὲ πύργου βωμός, ἄρρηκτον σάκος. ν. 21. Ζηνὸς ὄρνιν, 1. 6. 

Βό]οτα. (ΝΊΟΙ. πυρφόροισιν αἰετοῖς, 51 46 {π]τ 6 ̓η 6] ΠΡ θίασ, 

αποά ΠΘῚῚ ΡΟ5886 ΠΟ ρμαᾳΐο, ]. ἢ. οΟρίϊμη6 σοῃνθηϊτοί.) ὅὅ. ο. ΤῊ. 

ν. 189. ἱππικῶν τ᾽ ἀγρύπνων πηδαλίων διὰ στόμα, πυριγενετᾶν χαλινῶν. 

ΞΟΗΝΝΈΝΚ. 

177. μέλαν ἀπ’ ἀνθρώπων ἀφρὸν] Ελπιμη μη] 465 ἀϊβεσίθ παυὰ 

ὍΠῸ Ἰοοὺ ἃριιὰ ἐβοηνΊη Πηριηΐιγ ΠΟΙ θη Θχϑιιοίο 
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ΒΔΏΡΊΙη6 ἰδ ὈΘίδοοτθ, ΟἿ. ν. 964 544. ΤΠασαα τηϊπμαΐαν ΑΡΟ]]Ὸ 

86 Θᾶ5 5ΑΡΊῚ ΓΒ ἸΤΉΤ15515 [ἅτ γΘΠΘΙη ἢ 4Ο]ΟΤ6 δ] οίασατη, αὖ 115 

ὨΘΟΘΒΒ6. {πἰπτπι 510 58 ΠΡ ΠΟΤ ΠΟΙ ΠΠ]η, ΘΘΠῚ 5 ΧΟΙΙΗΐ, 

δνοιηθσθ. 5ΟΗΠΙΠΕΙΖ. ; 

1718. ἐμοῦσα θρόμβους κ. τ. λ. πο Τοβρίσθσα νυ] ἀθίασ ὅ6Π0]. 

Ὑἱοίοτν. ἴῃ ΙΔ. Τ᾿. 87. ἠεροφοῖτις Ἔρινύς. ἢ οἷον ᾿Ερεβοφοῖτις. 

ἔνιοι δὲ ἰρόπωτις παρὰ τὸ Αἰσχύλειον. παρὰ τὸ εἰς ἔριν νεύειν. οἱ δὲ 

εἰαροπῶτις. ΘοΒΟΙΙατη ρου αὐ δΐπηι 5160 τϑϑίϊαθ. ᾿ἊἙΕρινύς, παρὰ 

τὸ εἰς ἔριν (ροββίτηβθ Ἡδυῃῖαβ Ἐραν) νεύειν" ἢ οἷον ἐρεβοφοῖτις. ἔνιοι 

δὲ εἰαροπῶτις παρὰ τὸ Αἰσχύλειον. Ἐγια. Μ. Ρ. 994. 47. εἶαρ. τὸ 

αἷμα. καὶ εἰαροπότης, ὁ αἱματοπότης. ὥς φησι Καλλίμαχος---τὸ δ᾽ 

ἐκ μέλαν εἶλαρ ἔλαπτεν. ΒΙΟΜΕ, 

180. ἀλλ᾽ οὗ καρανιστῆρες κι τ. λ.} Τλιο6. οΟἸαγῖτι5. θεί, ροθίδῃῃ 

ἢ. 1. ΘΧα ΙΒ: 15βίτηα Πα Δη 88. οὐ 46] {8015 ΘΧΘΙΏΡ]α ΘΟΔΟΘΥΥ ΔΙ, 

αοτιμ βρθοίδοιϊο, ἰΔ πα πᾶτη ἔθβίῖβ Θρτ]15, ΕΌτΙς ἀθ]θοίθηίαγ. 

7ὲ τοβ αα6866 αἰδοοί, ταητῖΐ ΡΟ]]ο, μὲ 6:ογο θη έν υἱπα ϊοέα 

οαρλέα αὐδοϊηπαοηέοδ, οομμίοδιθ εἰοαίοηέοδ, ἰδὲ 7ισιαἰίογι65, 

εὐὲ υἱγιαῖδ ρει θγογ ηι ΟΡέα8 δθηγγιῖ5 σον γε ρέϊζονο ἰωραϊτέτγ, [568 

νι. Νοῦ. Οὐι.] εδὲ ηειέαέϊο, οἐ ἰαρίααέϊο, οἐ εἰδὲ ραϊὶ5 ἑη αὶ 

ο) μαι 50. ηἠλμἰίαηι ργιἰογειγἐμηιλ ηνὶδογοογαΐαηι οἰθηΐ. 

5ΟΗΌΠΕΤΖ. 

182. ““1)6 νοοθ χλούνης οσοῃῇ, δι]. ν. ν. εὐνοῦχος. χλούνης. 

χλοῦνις ροίϊθδύ 6588 Δα] ΘΟ. γ πππ ἴθι. ἐοσττηδίθτη ἃ χλούνης τυὖ χωρῖ- 

τις ἃ χωρίτης. ὮϊΟ ἀπΐθτηῃ 5181 }11 ἡλικία. ὅϊς οἰφόλης οἱ οἰφόλις 

ἀρὰ ΗΘ βυοἢ. δεσπότης, δεσπότις. δημότης, δημότις. εὑρετής; εὑρέτις. 

ΒΘιηϊπἰπιτη τἰ ἥ πεπρωμένη. ἣ εἱμαρμένη. τραφερήν τε καὶ ὑγρήν. 

οι. [1]. Ξ. ν. 908.1 πινυτὴ φρένας ἵκει [Ὁ4. Υ΄ ν. 298.1 ἰθεῖα 

γὰρ ἔσται ἤσουν. [1]. Ψ. ν. ὅ80.1 οὐχ ὁσίη Ατ [1]. σκοτίη ἐοπεῦγε. 

ὀρφναίη, γαληναίη. τὴν ὡραίαν Τ)δῃηο 50}. ἴῃ ΠΙοηνβοά. ρΡ. 703. ἠοίη 

Ήου. Οα. ΤΥ. [ν. 447.] Ηδφὸς Μάαβρταν. 48] ποίαὐ δά ν. 187. 

“ΉΦ6ο Ὧ6 Ῥεϑυβαγαχη τη ΓΙ 15 116 ]Πσϑη ἦα βηί. 1)6 ΘΗΌΞβΙΟΠ 6 

οου]οσππι νἹἀ. ἀρρίδη. ΜΙνΙαίοβ." ΒΙΟΜΕ. 
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184. ὑπὸ ῥάχιν παγέντες)] ΑἩΙΙΑ Εἰ ΒΒΙ πλτη ΠΟΟ οδύ νθβ]ρΊ 

ΒΌΡΡΙΟΙΙ αἰγος  ββίτηῖ, δὲ χ δὰ ρϑηίπιτη πη δη]α 15. οὐ]ία 

Ποτοηύαπι ἀπάτπι βαι]ι1, ααοα Ο41Π66 θηιραίθι ἀϊοιϊταγ, τ] 

ΒΕ ρ106 Ῥ6Γ ΟὈβομᾶ βθουηατη ΒΡΙΠᾶγη ἀοὐδὶ δἄδοίο ΠΟΙΏΪΏ65 

᾿τητηϑ θυ οὐ πο θαπίασ. 5ΟΗΠΕ ΓΖ. 

ὑπὸ ῥάχιν. Ιά. οἸππῖηο ΑΚ 614. μϊο οὐ δα Ταλιοτγοί. 111]. 

1090. ΒΙΟΜΕ. 

188. οἵας ἑορτῆς στέργηθρα ἔχουσαι θεοῖς ἀπόπτυστοί ἐστε. θᾶ 

510 ἸπηρΡΘ Πα. 

186. πᾶς δ᾽ ὑφηγεῖται τρόπος μορφῆς) Μο φιοχιο αἰεοΐέ εὐγιὲ- 

το δα ϑρθοῖθδ ογὶδ ὑδϑίγὲὶ σογρογίδφιθ σοη ογηιαίο. ΟἸΤΔΙ]ΠΓΘΥ 

γυϊοδηι5 τῷ Κράτει [ἄδπ μορφὴν ΘΧΡΤΟ ταί Ῥτιοιηθίῃ. ν. 87. 

ΒΟΗΠΕ ΓΖ. 

189. χρηστηρίοις ἐν τοῖσδε πλουσίοισι. ΟρΡροπιηία! χρηστήρια 

πλούσια ὉΌΪ 56. τηα]ία, Βαηΐ οὐ τηαρη]ῆοα, οἱ λέοντος ἄντρον αἷμα- 

τορρόφου, τι] Ἰποι]ύα οἸηηϊα ίατιθ Ποιά. νἹὰ. Νοί. Οὐ. 

τρίβεσθαι] ἐν χρηστηρίοις τρίβεσθαι μύσος ἀἸοίι) ΡτῸ ἐντρί- 

βεσθαι χρηστηρίοις μύσος. ἘΠῚ 560]. ΘΧΡΟΙΙΐ προστρίβεσθαι. 

ΒΟΗΙΠΕΓΖ. 

Αα σοπ]αποίοηθιῃ ἃαί βοοϊθίαίθη αα]θιποιηατθ βιρηϊῆ- 

οαπδηη Οὐεθοὶ νΘΥΌ15 ΓΟΥ ΠΟΥ 115 εὖ ἸΠΒΟ] ΘΗ ΠΟΥ 115 ΒΕ ΡΙΒΒΙΠῚΘ 

1151 βιηΐ. ϑδαρτγα ν. 176. οὔτοι δόμοισι τοῖσδε χρίμπτεσθαι πρέπει. 

(Οταβί. ν. 919. ἄστυ κἀγορᾶς χραίνων κύκλον. ΟΓ, Οαγ55. 11. ὅ0. 

μητέρι μοι μνηστῆρες ἐπέχραον οὐκ ἐθελούσῃ.) Τηΐτα ν. 459. εὐχερείᾳ 

συναρμόσει βροτούς. ϑΌΡΡΙΙΟ. ν. 165. οὐ δικαίοις Ζεὺς ἐντεύξεται. 

λόγοις. ν. 279. προσφύσω λόγῳ. ν. 499. μορφῆς δ᾽ οὐχ: ὁμόστολος 

φύσις. ((4. Τ΄ ν. 219. μαινάδων ὁμόστολον.) Αράιη. ν. 450. 

Πάρις οὔτε συντελὴς πόλις. ϑοΡΠοε]. ΑἸας. ν. 611. μανίᾳ ξύναυλος. 

ῬῃΙοοί. ν. 909. κτύπος φωτὸς σύντροφος. ((. ἘΠ]Θοίγ. ν. 1190. 

Α]δο. ν. 659, αὑα!ϊρ. Ο. ν. 1862. Τρῃῖρ. Τ. ν. 1087. ΑὐἹβίορῃ. 

Αν. ν. 9239. 678.) ΕἸΘοίν. ν. 240. εἴ τῳ πρόσκειμαι. χρηστῷ. 

(Α΄ 6 1014. ν. 1040. Αμπίρ. ν. 94. 488.) Ἐλυτρ. Οτοβί. ν. 798. 
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ὅστις τρόποισι συντακῇ. ᾿ 1270. ποδὶ βοηδρόμῳ μέλαθρα προσμΐξει. 

(Α446 ϑὅορῃ. Ἐ]θοίγ. ν. 148. Ῥιπά. ΟἸγρ. 1. 94. 146. 

Ὀν ὙΧ: 195: ΝΟ: 1. 85: 1 94. ΤἸΞίπτὴ: ΚὙΠΙῚΕ 90: 

ΡΙαί. Τηοοί. Ρ. 188, 6.) Αμπατγοιηδοῃ. ν. 129, ἔριδι στυγερᾷ 

συνεκλῇσαν. ΑἸΟοοδί. ν. ὅ00. τῷ ξυνέζευξαι πλάνῳ. (Αἀ46 Απάτο- 

τηΔ 6}. ν. 98,) ΗἸΡΡΟΙ. ν. 976. θαλάσσης σύννομοι πέτραι. (Αἀ46 

ἨδεἸοη. ν. 1488.) ν. 1066. ξυνοικούρους κακῶν. Ῥιπα. ΟἸγτηΡ. [. 

196. κράτει δὲ πέλασον. Νοιη. 1. 27. προσέθηκε λόγῳ. (Α446 

ΠΠ ἸΟῦ 1: ὅ. ἘΧ: 71.) ΕΠϊἔῚ ποις Ρ. 108: 1 ἵχεω 

τῇ διανοίᾳ συγκαθείς. Α446 Ραβδον. δα Μαβ. ν. 99. (ὐοπίγασι τη 

9618 1Π50] ΘΠ Ότι5. ν ΘΥΌ15 αἸοίατη νἹἄθπηαβ. Ριπα. ΟἸγτηρ. ΓΧ. 

91. συλαθεὶς ἀγενείων. ΘΟΉΜΝΕΝΚ. 

198. μεταίτιος. ΟΥἷ, Αρ.ν. 811. ΒΙΟΜΈ. 

198. αἵματος δέκτωρ νέου οϑὲ πονξ Ο:θ 615 ἀθίβηβου ἃς 

Ῥαίτοητιβ, 4 θᾶμ 1Π 56 ΤΘΟΙΡΙΐ. Βῖς διαδέκτωρ Ἐϊατρ. ΤΟΠ6 

ν. 475. ΞΒΟΉΗΠΕΤΖ. 

ΤΟΙ μίϊ5 ἀϊοίππη ρτὸ ὑπέστης δέχτωρ εἶναι. ὅ΄]Ις εἶναι 

ΟΠ ΒΒ ν. 421. ταύτην μὲν οὕτω φροντίδ᾽ ἐκποδὼν λέγω. 

200. προπομποὺς [προπόμπους] ἢ). 1. ἴπ τηλ]ᾶτη Ῥᾶγίθιη δοοὶ- 

Ῥίθηάμμη, 46 ἀθαθιβ τ] Ἰο] 115 ῬΟΘηεθ οτιθα 5οο]οϑύμμη ΡΟ Υ56- 

αποηίριβ. 5ΒΟΗΘΌΕΤΖ. 

208. γέρας καλόν] Ἰτοπίουσμη οβδέ {Ππ| γέρας καλόν, 

ΑΒΕΆΒΞΟΗ. 

90ὅ. ΑΔ γυναικὸς εχ ρΙΘοοάθηίο μητραλοίας, οὐ] 5 1060 μητρὸς 

φονεῖς οορτία!οπ 6 ΒΒ ποθητὴ οβί, φονέα τεροῖ! θ6πη6 ἀοοςοί 

ὙΥ 6]δπιοστιβ. 

206. ὅμαιμος] Νεημθ θῃΐτη οχ θοάθῃι βδησιΐηθ ῥτορηδίὶ 

5ηὉ τη] π5 οἱ ἀχοσ. οάθτῃ ἃτριπιθηίο δα ΟἸν βου  βίγαμῃ 

ἀοίδπἀθηάδτη τὐίπτ ὁμοσιβ νυ. 606. ὉΙΝΌ. 

2308. Νοβίβυ ἃρΡ. ὅ6}0]. Ριπά. Νϑιη. Χ. 31. Ἥρα τελεία Ζηνὸς 

εὐναία δάμαρ. ΒΙΟΜΕ. 
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γιά. ΠΌΠΏΚ. δα ΤΊτ δου τη 5. ν. προτέλεια, οὐ οἴ, Β]Ιοτη, 6055. 

Αρ. ν. 946. 

211. ῬΘδύβοηιβ δ] ΘΧΘΙΏΡΙ]ΔΙ5 581 τηδτρ. σοηΐοτί ΡΙπά. 

Ῥυίῃ. 1. δδ. 64. [)155. ἀλλὰ μοιρίδιον ἦν. Τν 68] ΓΧ. 8392. μαξιηι 

65 οἱ ραγέϊδιιδ ἐἰϊ15 μα 5 δἴγιιι5 αὐδοογαϊέ. 

216. τὰ μὲν γὰρ] Αἰέογην)ν ογιῖηι (πθτὴρα Οτγδβίβ [Δ οἰπι8,) 

υἱάρο ἐδ ὠρουγηιθ ἐμ 7556, τορι οὗ ἐὰ γα ἐποθηβαΏ1, 

αἰέογην Ὁ6γ0 (ΟἸγ ΘΙ βίτθ) τρομΐίο γοηυδδῖι5 ἐἰγαοίαγο. 

ΒΟΗΌΕΤΖ. 

ἐνθυμεῖσθαι ΘΧῬΙΙοαΐ ΟὐΟΥῖπι5. ΡΥ δμγ5 αστέαγὶ, Δα ἩΊΡΡοΟοΟΥ. 

46 8616 οὖ Ασυϊβ 11. ρ. 865ὅ. Ὑιά. 410 Κ. δὰ Ατηιηθοη. ὑ. 76. 

ῬΙαίο (ὐοτηϊοι5 ἃΡ. ὅ6}0]. Αὐἱβίορι. ΝᾺ. τ. 109. οἱ ζῆτε τερπνόν, 

οὐδὲν ἐνθυμούμενοι. 14. οἴατη ΠαϊοΥ. δα Τππο. 1]. 18. 16 Κ. 

8 Ἡδρτοά. Ρ. 686. ποί. βᾶ. Ὑἴεββεὶ. Ατηβίβιὶ. 1768. 

ΒΙΟΜΕ. 

224, 25. δίκας μέτειμι τόνδε] [06 Πᾶς σοπδίτποϊομο νἱᾶθ 

ἘΣ]1η5]. δα ἘλατΡ. Ηδγ80]. ν. 852. 

228, τοῦ προστροπαίου μῆνις. ὅορῃ. (4. Τ' ν. 513. μίασμα 

τοῦ τεθνηκότος. ΑΔ. ν. 4]. χόλῳ τῶν ᾿Αχιλλείων ὅπλων. Ἐ ΠΡ. 

Οταβί, ν. 429, τὸ Τροίας μῖσος. ἩΠΡΡΟΙ. ν. 1087. οἶκτος σῆς φυγῆς. 

ΖΕ ΒΟΥ]. ΒΌΡΡΙΙο. ν. 617. ἀνάκτων δεῖμα. 1014. ν. 1ὅ9. Ἰοῦς μῆνις 

αβύ 1τὰ σοηίτα [ΟΠθη. ΕΌΥΒΔΠ 516 ΘΧΡ] ΟΠ ΑΠΒ γϑυβαβ ΠΠΓΆΡΤΗ. 

Ῥησυρ. ρα ϑίο. ὅϑθιη. ν. 196. καὶ τοῦ θανόντος ἣ δίκη πράσσει 

κότον. ΒΟΉΗΥΨΕΝΚ. 

229. Νοίδπαπτη δβί, 5οθῆδη 18π| ΑἰΠΘπα5. ἰγδηβαΐαῃ 5ἰς 

Ἰηβα{π|, αὖ Ῥυτηο Οτγθδίθβ 5015 ΘΟ ΒΡΙΟἰδίαυ 1ἴπ ἰθΙΏΡ]Ὸ 

ΜΊπογεθ ΒΌΡΡΙΟΧ 6] 15 5: πΠ]ΔΟΥΤη γΘΠΘΤΔΠΒ; ρϑαΐο ροβί 

δυαΐθτη ΘΠ ΘΟΠΒΘΟΠΔΗ ΙΣΤ ἘΠ 465, απὸ ᾿Π|{10 αυϊ 6 

ΘΌΙΩ ΠΟΙ ΠΤ ΟΟῸ]}15 σΟΠΒΡΙΟἸππΠΐ, 56 ν Θβιρ1α ἰδ τὴ ΒΔ ΠΡ Π5 

οαοτγαίε. οἵαπὶ ἢαπα Ῥσγοσι] ΔΌΈΒ56. ΘΟὨ]]ο ππηΐ, ἄοηθο ΘΌΤ ν. 

958 544. οΟ]15 απθοαὰθ ἀθρτοποπάδηί. ΒΟΉΠΕΤΖ. ὦ 
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299. Τὲ6 Ἐπτίατιπη ἱπρτοϑδα ἰία Η Θγιηδηη. 1)155. 46. ΟἿοΥ. 

πη. Ρ. Χ1Π] βοηᾳ. Σξποράδην ΟΠάΤαΒ ᾿πἰοΥργθίαίον ἐσπαρμένως : 

ῬΠοίϊιβ οὐ δα ἀδ5 διεσπαρμένως ὧδε κἀκεῖσε; Ἡ ΒΥ ΟΠ τι5 ἐσπαρμέ- 

νως ἢ ἐν διαφόροις. ΜΙ ΞΟ ΒΟρυ]ὰ5 βοΠ6ά, Ρ. 190. σποράδην ἵστανταί 

τινες, ἤγουν διεσπαρμένως. Τὰ ῬΙυίάτοι. ὅνσηρ. 11. 1. Ρ. 629. 1). Ε. 

σποράδην δὲ ἀναγέγραπται, καὶ οὐ διακεκριμένως, ἀλλ᾽ ὡς ἕκαστον εἰς 

μνήμην ἦλθεν. Ἐπ ΠΙ5 Π1Π1] Δ]1πᾷ ΠΟ]]Π1ΡῚ ροίθϑβί, απ ΟΠ ΟΤΊΙΠῚ 

Εὰυ]αυτη ΠΟΠ, πὖ 5ΟΠΠ}ππὰ οὐαί, ΟΥ̓ ΠῚ 15 Ἰηβ πα γ ἸΠΡΤΘΕΙ, 

Β6 4 5ΙΠρΡΊ45. ΠῸ]]Ο οοτίο οὐϊπθ δάνθηϊτθ. [Τὰ δαΐθπι ἤοτὶ 

ΠΟΠ ρΡοΐεσαΐ 41} ΠΑ ΧΊ ΠΉΠ1ΠῈ ἐΘΥΤΌΤ τὴ Βρθοίαίουθιι5 Ἰπουίοτθί, 

ὩΟῚ Το ΟὟ τοὶ ᾿πβοϊθηίδτσῃ, (4 Π1πᾷ οϑὲ θηπη, σποα ῬοΟ]]χ 

ἄιοῖε ΤΥ. 109. ἔσθ᾽ ὅτε δὲ καὶ καθ᾽ ἕνα ἐποιοῦντο τὴν πάροδον,) 564 

οἴΐδιη αποα, 51] βἰῃριιε ΕἜΥΙ88, 411 ροβί δ]]ατη, ᾿τιθτθηΐ, 

ὨΌΙΉΘΙΤΙΒ. ΘΔΤΊΠη, πὖ αἰ ΘΟΠηιιΟ ΔαρΘΥΘίασ, ΤῊ Π]ΐΟ ΤΩΔ]ΟΥ 

νου] ἀοθαθαΐ, ατιατη δὶ οὐ πῖτι5. ΟἸΒΡΟΒΙΐεθ. ΒΤ] ΟἸΏΠΘΒ 

οοπβροοίς []ββθηΐ. ὅϑ'84 αυ]5 ογθαδΐ ἴῃ δὰ τα ἰδηΐδμη μοί 558 

γι Δα (ΘΥΤΟΤΘΙΏ ἰΠ6556, 51 ΕἸΤ]85, ΠῸΠΠ 181} ΔηΐΘ. ΟΟΥΔΠῚ 

βρθϑοίαίουιθιιβ οὐμπ 5. Δρραγιββθηΐ, ἴῃ βθοσπᾶο ἀθηλθμ δοία 

1τὰ Γαϊββοπῦ ᾿πἰτοάιιοίοο ἢ Ιπητπο 516 ἀθιηθτη Ῥ6ΓΟ6]}1 οἱ ΠΟΥΤΟΙΘ 

ἸπηΡ]6υ] βρθοίαίογεβ ροϊποσπηΐ, 51 Ῥυῖτηιβ ΕἸ τττὴ ἸΠΡΤΘΒΒΙΙΒ 

τὰ ἰατηθ]ποβαβ {αἰϊΐ. Οπᾶτο, οἴβὶ ΠΟ] τη ΘΟπίθη ἄθγθ, ΠΟῚ 

᾿ϊθυτιη βῖς θὰ5 ρτο 1556, ΠΠ 4 ἰδιηθη ΔΡΘΥ ΠῚ) 6556. ΔΥΟΙΪΤΟΥ͂, 

Π64π6, απδηΐαμη ᾿τίτηι5 αἀθρθοία5 ν]ογοῖ, ἔαρ βου ]ατη 

Ῥοίαϊββ6, Π6 6 ΠΑΥΤ Δ ]ΟΏΘτη ᾿ἰβίατη 46 ὩΙΤΏ1Ο ΞΡ ΘΟ ΓΟΤΆΤΗ ἰΘΥΤΟΥΘ 

Ῥοίαϊββθ οὐϊτὶ, Πἰδὶ 51 Ῥυϊπηᾶ 605 ΕἸ ΔΓ ΌΤΩ ἸΏΡΤΘΒΒΙΟ 118. ΘΟ1- 

τηονῖ.. θά ἸΙοθὶ θέϊδτη αἱέτα ΒΌΒΡΙ ΟΙΟΠΘ ΠῚ ῬΙΌΡΤΘΑΙ. ΝΆΠΙ 

ΠΘΠ6 ΘΠοΥὶ οαττηθῃ, απο οβέ ἃ νυ. 143. ἀβαπθ δα 178. πθαῖθ 

4υοᾶ εβί ἃ ν. 3ὅ4. ἃ4 276. ραγοάϊιβ ὁΠουῖ ββί, ατι88 ἀθιημιηὶ 

ν. 8992, τποῖριῦ: 1ὰ υοάᾶ εὐ οταίϊο οβίθπαϊί, οἱ οἱαυῖτβ θᾶ τη 

τηθίτα ἀοσοπίΐ, σποτγιση ἢδθο δϑὲ ΘΟΙΩΡΟΒΙΟ; πὶ ΠΟ 6556 ἃ 

ὈΠίγοΙθο οποῖο οδηίαία ἀρραῖθαύ : 86 ΠοΟ 8]1π|5 δβί αἷ5- 
Χ 
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Ῥαίαίιοη!5. (Οὐηβιβίατῃ 1 Οὐ 0 Π6, ατιὲ [τι τπγοαιι6 ΟΔΥΤΪΠ6, 

ΤῊ ΧΊΠΘ Δαΐθι [ἢ ῬΥΊΟΤΘ, ΘΘΤΘΡΊΘ ΟΘηἤτιδύ 68, 4118 ΒΟ ΠΟ] 5.65 

δα ν. 140. δαποίαν!ἐ: ἀναστήσει αὐτὰς οὐκ ἀθρόως, μιμούμενος 

ἐμφαντικῶς τὴν ἀλήθειαν, ἀλλ᾽ ἐγείρεταί τις πρώτη; ὥστε μὴ ἀθρόως 

τὸν χορὸν φθέγξασθαι. ΑἸ αὐϊάθηη πϊο ποαδιημηοαο τ16- 

ῬαρΠαμβ. ΒΟΠΟΙΊΟῊ δα ν. 144. δαβουιρίαμ οβί, 8115 [οτίαβϑθ 

ἢ ΘΙ γοί5: κομματικῶς ἕκαστον κατ᾽ ἰδίαν προενεχτέον" αἱ γὰρ 

διακοπαὶ πρόσφοροι τοῖς πάθεσιν. ϑιεα Ποο ᾿ἰηξογρυθίθ, οἴβὶ ΠῚ 

ΘοΟμΠίοΙηΠΘηο, Παπτη Π]Θ]]ΟΥα πο8 'Ρ586 Ροθία ἀοοθαΐ, [801]6 

ΘΑ Ὀΐπη5. Τοίπμη δητὴ δύ ΟδΙΎηΘῃ ἃ ν. 140. δα ν. 178. 

[1 ΟΠΊΩΪ 5Θη ΘΗ] ἀγιη ποχῖ ἀοβυταξατη δϑύ, ἰδιηητι6 τη] {85 

σοηίηδύ 6] βάθη τοὶ 1161 δαμι8 Δ] ΠΘΥ ΘΧΡΥΘβϑ8θ ΤΟ ΡΘΕ ΟΠ 68, 

πὖῷ πορ νἹἱἀθαία: ἀπ ΥῚ ῬΟΒ56, 4], απο 4110] ἀποαιιο, 

ροάρθιῃῃ ᾿ἱπαϊοῖο ἀποῦ, ποίη ΔΙ Δαν θυ Ἰττ15, ΠΟ ἘΠῚ ΘΥΒΙΙΒ 

Ὁ Ποστιβ, ἃαΐ ΡΥῸ 60 ΘΟΥΥΡ Θ115, 5866 5] ΠΡῚ]88 ῬΘΥΒΟΠ 86 ΟΠ ΔΗ ΕΓ. 

Ηδ5 οηΐϊ ἀθίποθρβ δοοθάθηξθβ ΠΟΘ. ΤΠ Θϑύ 1ῃ Ῥδιΐ 

1παἸρ δύο η6. ΟἸΏΠ65 ἴῃ Θδεη θη βθηϊθηθδτῃ Ἰοααὶ, οὐ ΠΘΟο68- 

ΒΔΤΙΌΤη, ΠΘΧτὶ [α] ΘΠ ΟΥ̓Δ ]ΟΏΘΙΏ ΟΔΙ6΄6. «8οοθαῃΐ βορ ΐε 1ῃ 

ἸΠ ΟΥΊΟΥΘ (ΘΙΏΡ}1 ρᾶτίθ ΕἸ Ὶ180 : ΔΘ ΠΠ ΔΥ ῬΥΠ1Ο νΟΟΘ5 ΒΟΙΩΗΪ- 

αηίϊαμι : ̓π46 ἀπ ΘΧοϊίαία ἸΘηΐθ Ῥγορυθαπίπτν, ᾿ἴα, ἸΟ]ΘΗΒ : 

ἔγειρ᾽ ἔγειρε καὶ σὺ τήνδ᾽, ἐγὼ δὲ σέ. 

εὕδεις ; ἀνίστω, κἀπολακχτίσασ᾽ ὕπνον, 

ἰδώμεθ᾽, εἴ τι τοῦδε φροιμίου ματᾷ. 

Ῥιοαϊί Ἰατὰ βθοιηαα ΘΟΠΟΙ ΔΙΙΟΥ : 
Ν μν, 

ἰοὺ ἰοὺ πόπαξ, ἐπάθομεν, φίλαι. 

Τοϊμᾶθ ἰοσγία: 

ἦ πολλὰ δὴ παθοῦσα καὶ μάτην ἐγώ. 

Τυιὰ απαγίδ : 
ΕῚ ΄ Ψ. ΄ , 

ἐπάθομεν πάθος δυσαχϑθές, πόποι; 
" ΄ὔ 
ἄφερτον κακον. 
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Ἰθράθιηαθ. τῇρθο ἀθίποθρβ ῬΙΟΥ Πρ ΟΤΏΠ65, 5 ΠΡΌ] 

Δ]Π1αυ1ἃ ἀἸσθηΐθβ : απ θοῖτη θηῖτη οοχητηδία, Βα πΐ, ΑΡοσίατη 

ΨΘΙῸ οδί, απδη πη} [6115 ἸΠΡΎΘΒΒΙΙΒ ἐΘΥΓΟΥΘ ΘΧΟΙίαΤΘ ἀθὈιιουϊί, 

ΒΠ5. 811ἃ Ῥοβί δ]18η} ὃχ αἀγίο Ὄρυθαιθηθιι8, θαηπθ τὸ 

ΒΡΘοῖθιι Ῥτ ΘΕ 1115. οΥθρὶβ ἤποῦ ποῖ ΠΑΡΙιτ]. Τη 6 ]]ΠΠρῚ 

78: Ῥεΐο, αυϊὰ 510 σποράδην. ΄Τ11}1 τηοᾶο, 14 αποά βιιβριςαίαβ 

οταΐύ Βορίξροτιβ, οἰξατη ἰθιηραη ΜΊΠπουνο ἱπρτοαπμιπηίας 

ν' 9,.4. 

ϑοθμα ἃ Π)6]Ρ}15 δὰ Αἰ πὰ5 ἰγαπβίουίασ, ατιοὸ τοϑριοὶϊ [Ογβδῃ 

Ηογαίϊαβ Ἐὑριδί. 11. 1. 2915. ΒΙΟΜΕ. 

280. ἀλάστορα) Πδιπι 56 οοο 15 οοππίοίαν, ποραΐ δαΐθηη 56 

ΔάΠπο προστρόπαιον 1. 6. Ῥίδοι]ο Ρο]]αΐπμη 65586θ.{ 5ΟΗΠΕΤΖ. 

2351. ἀφοίΐβαντον. Ἡ5Υ6Π. ἀφοίβατον. ἀνακάθαρτον. Αἰσχύλος 

Νιεεανίσκοις. ΒΙΟΜΕ. 

282. 288, ἀλλ᾽ ἀμβλὺν ἤδη] οοῳ 74ηὶ οδέιδιηι οἷ »γοῦε 

ἐαφογοϊέαξιιηε ἰδ ἐηι «ὐἰϊδιι5 τευ ἐογεηεψειθ Πιοηείγτελι, ψιίος 

μιεγιοαϊοηῖδ οαιπιδα ααἰϊὶ, δαἰἐαἰτογεὗτι58. ἘῚΠρῚ. πϊτηΐστιτη 

ΒΟ 5. Οτοβίθμι ἀπίθαμπατη ν. 1058. ΑἴΠθπμὰ5 νϑηϊτοΐ, ἴῃ 

ἸΣΠΠΘΥΘ ΒΟ]ΘΠΠΪ τί ΠΟῚ ἸΠῸ 1Π ΙΟ6Ὸ Ο:6615 τηδίθιη ρἴδοιο 

ῬυυΠοδίατη 6556. ἀρὰ ΤΊΌΖρθηῖοβ 1 [ἀοΐπτη ο586 διταΐ 

Ῥαυβδηϊαβ ΟὐΟΥ πίῃ. Ρ. 74. οα. ὅγ10.: Τοῦ δὲ ἱεροῦ τοῦ ᾿Απόλλωνός 

ἔστιν οἰκοδόμημα ἔμπροσθεν, ᾿Ορέστου καλούμενον σκηνή. πρὶν γὰρ 

ἐπὶ τῷ αἵματι καθαρθῆναι τῆς μητρός, Τροιζηνίων οὐδεὶς πρότερον 

ἤθελεν αὐτὸν οἴκῳ δέξασθαι: καθίσαντες δὲ ἐνταῦθα ἐκάθαιρον καὶ 

εἱστίων, ἐς ὃ ἀφήγνισαν.---καθῆραι δέ φασιν ᾿Ορέστην καθαρσίοις καὶ 

ἄλλοις καὶ ὕδατι ἀπὸ τῆς ἵππου κρήνης. ΜοίδρπΠοτα ἴῃ ἀμβλὺν εἰς 

ἐχροαπάδ. ὅἸσαί {Ε1}1 ἃ 0165. οτθῦτα Ποίοπ 6 τού Ἰ{π|1, 516 

ΔΟΙΘ5 ῬΙΆΘΕΠ ΟΥ̓ΘΒΕ ᾿Π ΠΟΥ ΘΠ 15 τοίπβα οἱ πο θίαία ταύ ρ᾽δο]15. 

Απιάδοῖπβ δαΐθμι ᾿ρ56 ἀλάστωρ ἀἸοῖ ιν ἀμβλύς. ΒΟΉΤΙΕΤΖ. 

98ὅ. ΟἿ, ΟΠοθρῃ. ν. 968 βθαα. ΒΙ.ΟΜΕ. 
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250. Νοία πρόσειμι θ᾽ ΡΟΥ5. ῬΥΘΒΟ 5. Βιρηϊποδοηθ οἵ. 

Ἡοιτηδηῃ. 46 βου}: δημδίαῖρυ5. Ρ. ΝΠ. ΒΟΗΨΕΝΚ. 

Νοῖ ΟΡ 5 πρόσειμι ας ῬΥΦΟΒΘῺΠ θη ἢ οδΊΊΟη6 ΔΟΟἸΡΙ. 

238, τέκμαρ) Νβῖηρθ Εὐπτηθηϊ θα Ππηρτιηῦ 586 Τα μ]ατη ΟΠ65 

γϑηδίϊοαβ Οτοβίθιῃ πιδίτὶ5 Βα ρΊ]η6 πη αΐατη οἵ σοῃδ Πα Τὴ 

Βαὐα5. βαηρυηΐβ οἄοτο ᾿ηγθβϑῆραγθ, 40 νοϑρια απο 8. 6]8 

τηδοία βοηίδηί. 5ΟΗΠΕ ΓΖ. 

239. μηνυτῆρος ἀφθέγκτου φραδαῖς 5Ἰρῃϊ ποδί ᾿ρ585 1145 58ῃ- 

ΘΊΠ1}15 ποία ἴῃ ΟΥοβεῖβ γΘΒΠΡ0115 ΠΏΡΙΘββαβ, τηπΐαβ ἀΌΙΘ Τὴ 

1115, Ξξθ τη υἱᾶπ, ἅπᾶ Δ ιρουῦ, Ο]αγ6 βα0]5. ᾿πα]οδηΐθ8. 

Ξ5ΟΗΠΕΤΖ. 

μηνυτὴρ ἄφθεγκτος νἱά. Ὑ41]οΚ. δἰ ΗἸΡΡΟ]. ν. 1076. ΒΙΟΜΕ, 

241, πρὸς αἷμα καὶ σταλαγμὸν] 1. 6. πρὸς αἵματος σταλαγμὸόν. 

Αἰἴπηΐ οηΐπ ξ6 ΟΥοϑῦβ νϑβίϊρια ΘΧ 1ηδίθι ὩἹ ΒΔΏΡΊΪΏΪΒ5. ὩΟΙΙΒ 

δοάθῃιν τποᾷο ἱπίθ]]Προγθ, {πὸ οΔη15 νϑβίϊρία Πἰπη 811 να] ποδί 

δχ οὔοτο ριυίατγιιτη ΒΘΏρΡΊ 15, αἴ ἴῃ ἰθιταμη σθοΙ ἀϑυτηΐ; 

οορποβοαῦ, ΒΟΉΗΙΠΕΤΆΖ. 

γιά. ΤΟΌΘΟΚ. δα ὅορῇ. Α1]. ν. 145. 

Ω 45. οὐδὲν ὑστέρα νεώς] ΝΟΠ τππίνοῖβα ὅθ πᾶνῖρι5. ἀϊοίατη ; 

564 5ΒΙρῃϊποαίαν πᾶν1β 4απἃ Οτοβίθβ δα Αἰ ἤθμα5 ΔΡΡυ]οσαΐ ; ἅτ 

586 δ᾽ πηΐ Ἐπιτηθηϊ 65 σΘ]ουιαίθ βαὰ σοηβοηαπαίαβ. ΘΟΉΙΠΕ ΓΖ. 

ΝΟ ἈΒΒΘΏΓΙΟΥ. 

247. Τελᾶν 46 ΟἹ τι5, 46 ΒΘΏΒΙΡιι5. Ὀ]ΑΠαϊπηΐαν, 616] 

Ῥοίοβί. Νοίμιη εϑί γέλασμα. Ῥτοιηρίῃ. ν. 89. 54. ποντίων τε 

κυμάτων ᾿Ανήριϑμον γέλασμα, αὶ ΒΙοιηῇ6]4α5. ΘΧΘπΙρ]α οοη- 

σοαδιῦ ἴῃ ΟἸοββασο, ααϊθὰ5 δ΄46 (ἰαίμ}]. ἘΣ ΡΙΠ4]. ν. 288. 

ΠΤ οτατ5 Ἰποῦπο γὐδὲέ οἄοτο, αποα σαπὶ 1. ἢ. ῬΙΘΘΟΙΡΙΘ 

οομηραϊδηάθπι. ΑὐἹβίορῃ. Ῥαο. ν. 601]. φυτὰ προσγελάσεταί σε. 

Ἠοταί. Οα. 110. 11.ὄ ΓΝ. 15. ΠΙ6 ἰθυυδυιμη ΤΏ1}1 Ῥ Θθίθυ ΟΠ] 65 

Απρυϊιβ γἹαοί. ΒΟΉΗΎΥΕΝΚ. 
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ὀσμή. Απεραίον Β΄ Δοπῖτ5. ΑΠ8]. 11. Ρ. 13. ἐὐτρήτοισιν ἀὐτμᾶν 

Μυκτῆρσιν βροτέας σαρκὸς ἐρυσσάμενος. 

προσγελᾷ. ὈΊΡΉΠΠὰ5 ΑἸΠΘΠΘὶ Ρ. 2296. ἘΣ. 46 ΡΊβοῖθα5 ἴῃ ἴοτο, 

ὅμως δὲ τούτων εἴ με προσγελάσειέ τις | ἐδίδουν στενάξας ὁπόσον 

αἰτήσειέ με, σοττροπίθ Ἡθττηᾶηηο 46 Μοί. Ρ. 16. οΟἸτη Θηΐτη 

μὴ Ῥτο μέ. Ῥυϊδοΐδη. Ρ. 1903. [Ρ. 2352. Τ΄ 11. 6εα. Τάρ5. 1820.] 

ΠῚ: προσγελᾷ με καὶ προσγελᾷ μοι. Οὗ, ὙΠΟ. Μ. νΡ. 746. 

Ἡετοάοί. Υ. 92. 8. τὸν λαβόντα τῶν ἀνδρῶν θείῃ τύχῃ προσ- 

ἐγέλασε τὸ παιδίον, αιιᾶτη ΠἸΒίΟΥΆ ἢ ΠᾶΥΤα 5. Εἰ βίῃ] 5. δά 

Πιαᾶ. Ζ. ρ. 660. ὅ8. παροὺ τὸ δὲ προσεγέλασε τῷ λαβόντι. ΙΑ. 

Ῥίοθσβοη. 8 Ἡοτγοάϊδη. Ρ. 470. Ἐπερ. Μεά. 1162. ἄψυχον εἰκὼ 

προσγελῶσα σώματος. νἱά. Κ΄, γοΙρ ἢ. δα ΑἸΉ. Τ᾿, 171. Ρ. 507. 

ΒΙΟΜΕ. 

οδδ. τὸ διερόν. Οἱ, Ηοτα. Οἄγ55. ἴχ. 435. 1)6 Πυ)π5 νοοΙ5 

βιστ ποδία νἱἀθηα ΟἸηηϊπο απὸ ἰτδα τουτί Ἐλαβίαί 5. οἵ 

ΤιΘΧΙΘΟΡΤΔΡΗΙ. 

9ὅ9. ἩρΙδοΙπι5 ἀρ. Ῥ] αἴδτοῃ. 46 Ἐχ1]. Ρ. 1072. ἥλιος γὰρ 

οὐχ ὑπερβήσεται μέτρα. εἰ δὲ μή, Ἐριννύες μιν δίκης ἐπίκουροι 

ἐξευρήσουσιν. ΒΙΟΜΕ. 

2603. τῆς δίκης ἐπάξια. ρωπαϑ ἐἰὲ σιγιδοηψθ ααηιπαΐὲ 

““μογίηέ ογτηιίγ σομυθηϊθη65. 

266. δελτογράφῳ---φρενί] ϑεΒΡ1π5 ταν ΖΕ ΒΟΉ ν]τ5 ἢδΟ ἸΤηΔΡῚΠΘ 

Τ]ΘΤΊΟΥΊ 5. 5 ΤΩ} π4]]ΘῚ αὑτὴ ῬῈΡ,]]Ατθτι5 Δα ατη ταπίθ. ΨΙά. 

Ῥτοιηθίῃ. ν. 79ὅ. Ἐπ ποβίσαιμη μππς Ἰοσατη ἘλΙΡΙΑΙ 1η [τἄρτη. 

ΜΙ ΘΙ μῖρρα5. οὈνθυβαίαμη 6556 τϑοίθ Ἰπαϊοαί Ψαοοῦβιαβ δᾶ 

ΑπίδοΙΪ. νοὶ]. 8, 1, ρ.ὄ 142. ΒΟΗΌΕΙΤΖ. 

9273, ποταίνιον] ασιζιηι 6 τηδίθσηα σε 46 σοποθρίμπμῃ,, ατιοα 

ΤΘΟΘῺ5 οἵαΐ ἰππὶ απατη δα ΑΡΟΠ]η15. ἰθιηρ] πὶ ΔΟΟΘάΘτΘΙη, 

Ῥοβίθα βδουιῆο!!5 οχ πού οί. ΒΟΉ ΙΕ ΓΖ. 
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274. χοιροκτόνοις] ῬΟΥΪΘΟΙΊΙ Ἰ8115 ἴῃ ΒΔΟΙΤΗ (115. ΘΧΡΙ ΔΙΟΓΙΙΒ 

βαΐ15 ποία θϑί ν6] ὁχ 110 ῬΙδα ἴῃ ΜΘ ΘΟ τη] 2, 2, 14. 

ΜΈ. τϑϑροπαᾶθ τ1Π] 

ΑΔΟΙΘβοΘπ5, συ π15 Π1Ὸ ῬΥΘίΠ5 ῬΟΤΟΙ νϑηθαῃηΐ 

Θ'ΔοΥ βἰποο δ ΟὟ. Νύπηο απο. ΜῈ. Ἐπ ἃ τὴ δοοῖρε! 

Ψαῦ6 ἰ6 Ρῥἱαι! 46 τηθὰ ρϑοπηΐδ; 

Ν πὶ ΘΡῸ 4υΐϊάθηι ἸΠΒδΠτιΠ 6556 [6 ΘΟΟΙΐΟ 5610. 

Τ014. ν. 38. 

Ζαῦ 688, 5] 5βαρ145, Ῥουοα]ατη Δ ουτι {10] ; 

Ν ῖ ἴὰ αυϊάθηη ΠΘ1Ὸ]6 σουΐο ΠῸΠ ΒδηυἾ 5 5815 

ΜΘ μΦΟἤΊη6, αἰ ΠΠΟ ἸΡΒῚΙΒ τη] αἸοὰ5 [10]. 

ἈΑοοραϊέ οὐ Ηογδίδητ 11π6 θυ. 2, 3, 174. 

1τητηο]θύ Ὡ6 18 

Ηῖς Ῥοτοῦτμῃ 1,110 118. 

Οἱοτατθ ἀθ ᾿ηβ8η15 (48.815 Πιθυῖΐ ΟΥΘΘίΘΒ) 16] ρΘητι5. Γμι- 

οὐ]θηίου οαϊβ χρη τἱθαπι ἀθβουιι ΑΡΟ]]οη. 4, 704. 00] 

6 Ατροπδιαίατιιμι Θχ ρ᾽δίϊοηθ ΟὉ Ἰηἰουδοΐαχη ΑἸ ϑυυίαμ ἃρὶί: 

Πρῶτα μὲν ἀτρέπτοιο λυτήριον ἥ γε φόνοιο 

τειναιμένη καθύπερθε συὸς τέκος, ἧς ἔτι μαζοὶ 

πλήμμυρον λοχίης ἐκ νηδύος, αἵματι χεῖρας 

τέγγεν; ἐπιτμήγουσαι δέρην. 

ΤηΐοΥρΥ 5 ΟὙϑοιιΒ: Λυτήριον τὸ καθάρσιον λέγει" ὅ ἐστι χοιρίδιον 

μικρὸν ὅπερ οἱ ἁγνίζοντες θύσαντες τὰς χεῖρας τοῦ δ γνιζομένου τῷ 

αἵματι αὐτοῦ βρέχουσιν. 706 Ἰτητηο]αίϊομιθ ῬΟΙΟΪ Ρ] τα ΤΟ ΡΟΥΪ 65 

δρᾶ ψδιτόπθιῃ 4θ δ Ππβί. 2, 4. 5,ΤΑΝΊΤ,. 

289, δικαίως Ὠἰσ ῥτοὸ ἀληθῶς. ἘΠ᾿ εἷς πανδίκως αἰαιιο ἐνδίκως. 
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Οἐ Ζβοηυ}. ΒΌρΡρ]ιο. ν. 492. 5. ο. ΤῊ. ν. 990. 6ὅδ. ΟἼΟΘρ]". 

γ. 644. οἰο. εὖ, Τοθάθ]θιη. βρθοϊηθη ϑόρποςὶ. Ὁ. 79. 

5ΟΗΨΝΕΝΚ, 

288. ἀλλ᾽ εἴτε κι τ. λ.7] Τιορῖίαν ΠΗ νθῖβ. οαπῃ 566. ἀρπά 

ΤΥΘΟΡἢΤ. 5610]. δα ν. ὅ19. οἱ ΔΛιβυστίοις γτο ΔΛιβυστικοῖς. 

Ὁτταιηαπθ πονῖί ϑΐθρη. ΒυΖαηΐ. ρυῖτι5 ἰατηθ ἢ ΠΟΒίΘΙ 116 ΥΠ1Π} ΤῈ 

5ΌΡΡΙ]. ν. 3987. ΑΒΆΕΒΟΗ. 

Τὴ 1ῃηνοσδ ΟΠ] 115 ἀθουατη 50] ηη6 ογαῦ αἴνούβα ἰοοᾶ, 118 

Ἷ τπαχῖτηθ οο] τα θαηΐ, Ρ6 1 ἀἸ5] αποίϊοπθιη ΔΙ]. ρῬαγίϊο τ] 

εἴτε----εἴτε ΘΟΙΠΤηΘΙηοτᾶτθ. ΟἿ, Αὐϊβίορῃ. Νὰ. νυ. 270 5αη. 

ΒΞΟΗΌΠΕΤΖ. 

284. Τρίτωνος) Οἴτοα Πυϊηθη οἱ Ἰδοῦτη ΤΥ οη5 Μίποενα 

ῬΥΪΤΩ τη ὙἹΓΡῚΠ8]1 ΠΑΌΪΓα ἈΡΡΑτ 5586. ἀἰσθθαίαγ; Πἴης ΠΟΙηθπ 

οἱ Τριτογένεια; Πΐπο οβὺ χιοᾶ Οἰαία]ο γαρίαϊ Τυίίογεὶβ. Πόνα 

ππποιπραίαν Αὐροη. ν. 3984. ΒΟΗ ΒΝ ΓΖ. Τοῦτα Ἡτοάοί! 

ΤΥ. 180. ΔρΡυΐηθ Ππο ἐδοϊθηΐθιη ᾿πα] αν ΒΙου ἢ 6] ἀ1πι|5. Τὴν δὲ 

᾿Αθηναίην φασι ἸΠοσειδέωνος εἶναι θυγατέρα καὶ τῆς Τριτωνίδος λίμνης. 

Τρίτωνος ἐν τόποις Λιβυστικοῖς. ΟἿ. Ἡροτοά. ΤΥ]. 180. νά. 

5010]. Νεμθί. λα. Θ. 89. Ἡγογαβιοογί 5 Αἰ σα, Ὁ. 150. 

ΒΙΟΜΕ. 

988. τίθησιν ὀρθὸν ἢ κατηρεφῆ πόδα) ἩΘΑΙΠἴπ5 ορ᾿παίτι καταρ- 

ρεπῆ ἸΘρΘΗπΙη 6556, φέγμηλ γϑοίμηι οἰαίμαί αὐ ργοοἤλνεηι 

γϑάδφηι. ϑ84 τιη166 νοῖὰ δϑί νυ]ραία Ἰθοί!ο, {αγη [,η ΘῈ ΠΟ]]ΠῚ 

οαπ Δ ΚΘΙ͂6] 40 516 ΘΧΡΟΠΘΙ6, 64. 4. δῖυθ μαθϑθαΐ ἐδὲ οἑαίμαηι 

Θγοοίαηι οἱ αρεγίϊ5 ααἰθοὸ μία ἐϊδ ἐγι5ϊ5 6} 61). δυο δράεαί ηιαψο 

δῶ οἱ ρογίμαθ υδοίηιθη 5 ἰϑφθ αὐἱ ἐθγγαηι αἰργμογ ὐδτ5 

Ῥοίϊζο5 67ιι5 οὐοψαγέμ». ἴτηο 46 ἄθα ῬΕΥΒΟΠἃ, ΠΟ. «(6 5ἰαίτι 

ΑΡΊαΣ ; δάθοασιιθ ϑρῃιποαίαῦ : δῦ αηλδμίοί, δου δθαοαί. 

ΑΡτθβο τ κατηρεφῆ τιθέναι πόδα 46 ΒΘΞΒΙΟΠ8 ἴῃ οὐπτιι 1π{6 1161. 

5ΟΗΙΠ ΓΖ. 

2806. εἴτε Φλεγραίαν πλάκα) ΑὐἹδι4. οταί. ἴῃ ΜΊΠουνδηη νοὶ. ἢ. 

Ῥ. 90. δηί. Λέγεται γὰρ ὡς, ἐπειδὴ οἱ γίγαντες παρετάξαντο ἐν τὴ 
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Φλεγρᾷ, ᾿Εγκέλαδον μὲν καὶ τοὺς ἡγουμένους αὐτῶν κτείνει ἡ θεός 

(Μίποτν 8). Κ5ΤΑΝΙ,. 

κλύει δὲ καὶ πρόσωθεν. Υἱά. Δα Ῥτοιηοίῃ. ν. 521. ΒΙΟΜΕ. 

Ο88, κλύει----ὧν θεός. Τ)6 ἔδιιηῖπο ν]θ απο05 δά ν. 581. 1ῃ 

Νού. Οὐ. οἰἴαγ!. 

996. δαίσεις. υἱοίηι ργαϑοὐἐδ. τιῦτη πλαν, Οτοβί. ν. 1ὅ. ΘΙ ΟΜΈῈ, 

997. ὕμνος δέσμιος σαγηϊιθη,, ἰἰγαίογζμηι, οδὶ ΘΧ ΘΘΏΘΥΘ 1η68ῃ- 

ἰαϊϊοπαπη, απὸ Εἰς Οτθβίθη 58. 85] οηβίσ]οὔπιτα5. οἵ ἴῃ 

Ῥοϊοβίαξοθιη 5ιιᾶτη τϑἀδοίαγαβ 6558 τη] ΠΑ Δ ὐπ}. 15 ὕμνος δέσμιος 

ἱποῖρὶς ν. 821. [313.1 ουβαιθ αιᾶβὶ ῬΙΟΟΘΤ ἸΏ Πη. νΘΥΒΙΟ]15 

807----890. [2998---812.] σοπίποίιν. ΒΟΗΤΙΕ ΓΖ. 

298, καὶ χορὸν] ΝοΙηρθ πο σδηθΌδηΐ 50] 1}, 564 δἱ β8]1[ὰ- 

Ὀαηΐ, Ῥτοῦβιβ αὖ ΘΠ βρθαταβ, ἴῃ ΜΔΟΡΘΙΠΙ ἱγταροᾶϊα, ποΌ]- 

Τιββίσηστη ΠΠπᾷ βαράτσαση σδῃίοτιτη ᾿ηδ{π||. ΘΟΉΤΤΙΕ ΓΖ. 

ἅψωμεν. ΟἿ, ΟΠΟΘΡΗ. ν. 86. πάλην ἅψειν. ΒΙΟΜΕῈ. 

511. πράκτορες νἱά. 6]ο55. Αρᾶη). ν. 111. ΒΙΟΜΙ. 

518. Νοχ νοσδίαν τηδίθυ Ἐαταθηϊάτιπηι γι. Ζ. Ν]. 250. 

ΒΙΟΜΕ. 

817. ἐπὶ δὲ τῷ τεθυμένῳ] διέρον ἐϊἴο σαρὶΐο αἰέθηι γιοὔϊς αἰϑυοίο 

οαπαΐίιιν οανηιογι, αἩιο) ταηι, οἰ ἐγειγγι, ἡιθγι 15 αἰοἰ ἐφτζειη)) Ο16115, 

ἤψηιηιι Εμγίαγιι {ἰφαίογῖι5 α ἰψγα αἰτθητι5, ἑα ϑθηι Πιοηυϊγεἶ δι 

ἑηΐογθηβ. ΒΟΗΠΕΤΖ. ογυτη τῷ τεθυμένῳ ροί5. δα ΟΙγ- 

ἰθτηςοϑίτ8 1, ΟὈ] 5. ὉΠ Π1ΟΘ5. οταηΐ ΕἼ7185, ΡΘΠΘΙ]ΘΥ ΥΘΙΘΥΤΙ 

αὐ ϊ του. Νοαμθ θηΐμι δάμπιο τεθυμένος νοοδν] ροίοταί Οταβίαββ. 

518, φρενοδαλής. Ν᾽ ΟΥΒ5. ῬεΘΟὨΐοτι5 οτπ οαία]ΘΧὶ ἀπαρεθϑί!οᾶ. 

ΙΝ}. 
φρενοξαλής. Ἡ ΒΥΟΙ. δαλίς. μῶρος. ΝΙαυτηΔο 5. ἃρΡ. 5΄[00. 

ΧΟΙ͂. ρ. 489. Τυῖποαν. εἵματα δ᾽ εἰναλίης ἐρυθραίνεται αἵματι κόχλου 

τοῖς ἐπιφυσιόωσι ΔΑΛΙΦΡΟΝΈΣΣ ἀσπαλιΐῆες. {Π|1πππππ νΘ ΒΊΩΙ 

οὐδ τού, αὐροίθ 6 βθαπθητ! ἱταρτηθηΐο δίμπι : τϑοίθ. 

Τάριῃ 1014. ΠΧ ΧΤΥ͂. ρ. 519. τοί. Μὴ σύ ποτε χρυσῷ περιμαίεο, 

μήτ᾽ ἐπὶ δειρῆς Πορφυρέην ὑάκινθον ἔχοις, ἢ χλωρὸν ἴασπιν, τοῖς 
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ἐπιφυσιόωσι ΔΑΛΙΦΡΟΝΈΣΞΣ. 56α νἱά. Ψ]οίθη. δὰ ῬΠωἢΪ55. 

γ. 108. [αἰ ἔοττηα δαλίφρονες ἀδτηπαία τοῖς ἔπι φυσιόωσιν ἁλίφρονες 

οοΥρι..1] ΒΙΟΜΕῈ, 

590. ἀφόρμικτος] Τῃ Αρδηη. ν. 990. τὸν δ᾽ ἄνευ λύρας ὅμως 

ὑμνῳδεῖ θρῆνον ᾿Ερινύος αὐτοδίδακτος ἔσωθεν θυμός. Κ'ΤΆΝΤ,. 

ἀφόρμικτος. ΘΌΡΡΙς. ν. 684. λοιγός, ἄχορος ἀκίθαρις. (ΠΟΘΡΉ. 

ν. 444. παράμουσος ἄτης πλαγά. Αρδτη. ν. 989. 54. τὸν δ᾽ ἄνευ λύρας 

ὅμως ὑμγῳδεῖ Θρῆνον ᾿Εριννύος. ΤΡΙ]ρΡ. Τ᾿ ν. 145. ἀλύροις ἐλέγοις. 

γ. 916, δυσφόρμιγγα ἄταν. Η Ε]6η. ν. 18ὅ. ὅμαδον ἄλυρον, ἔλεγον. 

ῬΠΟΘΙ158. ν. 817. ἀμουσοτάταισι σὺν ὠδαῖς. 1014. ν. 1028. ἄλυρον 

μοῦσαν εἰο. ΒΟΉΨΥΕΝΚ. 

521. διανταία Μοῖρ᾽] Οηιμία ρεποίγαης, οἴοαχ, γαϊιηι. 

ΤΥΔΠ5] [10 οϑὺ ἃ ρ]δα1ο, απο ν]41ὺ ΒοΠο]αβία, ἣ διαμπὰξ τιμω- 

ρουμένη. ὈΙΝΏ. 

899. ἐπέκλωσεν. νἱᾷ. δα Οταβί. γν. 195. ΒΙΟΜΕ. 

923. αὐτουργίαι)] Ηος 46 οφαϊΐδιι5 ργορίη φιογηι ἀὰΐ 609- 

86 Ή συγ 6ογ μι τη 6] Προ πα μη. ΟἿ, ρᾶπ]ο ροβί ν. 389. Οἤοθρῃ. 

γ. 470. ϑ'ϑρί. δᾶν. ΓΠΘΌ. ν. 7586. ΒΟΗΠΕΤΖ. 

αὐτουργίαι μάταιοι σαπί Ποιηϊοϊϊα βοο]θβία μιαρὰ οὐ φόνοι 

αὐθένται, αὧἱὶ νοοαί ν. 206. ὅΞ1ο μάταια οἱ ἀνόσια κνώδαλα ϑΌΡΡΙ. 

ν. 769. εὐ μάταιοι χεῖρες ϑορ!ι. Ττάοἢ. ὅ74. ΑΒΒΕΒΟΗ. 

αὐτὸς ἴῃ ΠΕ] ΠΒΙΠΟΟῚ ΘΟΙΏΡΟΒΙΓΒ οὐ ΘΟΠΒΔΠΡ ΠΗ] αἴθ} 515 Ὼ1- 

Ποαί. Αράδχηθιη. ν. 1574. δα. ϑομαθίΖ. ἄλλην γενεὰν Τρίβειν θανά- 

τοις αὐθένταισιν. (Ἷ, ΘΧΘΙΙΡ]α αδὸ ΘΟΠΡ 5ΒΙτηι5 δα δδρί, ο. ΤΠῊΘΌ. 

ν. 6δ.---Τ ΟΡ το. (ὐββαηαγ. ν. 440. αὐτοκτόνοις σφαγαῖσι 6 

ταὰῦΐαα οοοἀ6. ΜΌΟΡΒὶ οὖ Ατηρ ΠΟΘ]. 1014. ν. 4357. 458... Ἦμος 

ξυναίμους πατρὸς αἱ νυκτὸς κόραι ἸΤρὸς αὐτοφόντου στρῆνον ὥπλισαν 

μόρου. ἸΌ1ά. ν. 1446. αὐθαίμων ἐμὸς σΟἸΒΔη ΡΠ ι5 τηθα5.  Ηας 

αυοάδιητηοαο ρου ποηΐ : αὐτοκασίγνητος, αὐθόμαιμος, αὐτανέψιος, 

εἰς. ΒΟΉΨΨΕΝΚ. 
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824, ὑπέλθῃ] Τὰ οβύ ὑπέλθῃ τις, σποά τϑοίθ ἰηΐδγίαν ροβὲ 

ὩΘΙΉΘΙΙΙῚ Ρ] τα]θη. ὈΙΝΏ. 

Ηδηο ὨμΠηΟΥ ΘΠ Δ] ρθη πρὸς τὸ ἐννοούμενον νἱά665 Αρϑιη. 

γ. 679. 54. 

-“ Ἵ 

Καὶ νῦν ἐκείνων εἴ τις ἐστὶν ἐμπνέων 

Λέγουσιν ἡμᾶς κ. τ. δ, 

Ῥουβ. ν. ὅ98. 54. βροτοῖσιν ὡς ὅταν κλύδων κακῶν ἐπέλθῃ, πάντα 

δειμαίνειν φιλεῖ. ὉΌΪ ν᾽ 6 4π8 οἰϊαί Β]οιηῆθια. 5ΟΉΝΕΝΚ. 

580. ἀθανάτων δ᾽ ἀπέχειν χέρας. 56. ἔργον ἐστι. Τία τοοίθ 

ΤοΡτθοαβ. Ῥοιῖτο δὰ ἀπέχειν χέρας 50}. τῶν ἡμῖν προσηκόντων. 

7)605 ατέοηι γι05 746 ργουϊηοῖάδ 5686 ἐη)1)γιε15067 η6} 88. 

984. 8385. "Αρης.» τιθβασὸς ὧν] ἢ. 6. δὲ ψινὲδ ρΘγο1)5507,, η)071 7510 

ἦγ, δοῖϊο, δοἰ οἰηὲ ργορίηφψιίι5 δ1έ, Θ» ἐγι5᾽αἴὲ5, ργορτγφιιη,ι, σε 

αἩλίοιι5 6586 εἰοδοῦαέ, οοοἱάογίί. (ὐᾶγΘ ΠΟῚ ΟΡ δϑύ ὃν φίλον 

οαπ δ ]θῖο οηθηάανθ. Νδχη ἴῃ ἴΑρης τιθασὸς ᾿οδἐὲϊς αοηιοδί τοι 8 

(πηθίαρ βοτὰ ἃ οἱ οασιτ15 ΔηἸΤ Δ ]1015, ατι ἀοτηὶ Δ] πηΐαι ροίϊία, 

αθδτο τίθασος τοοίθ ΧΡ. βο] ]]αβίθβ οἰκεῖος, φίλος) Ἰᾶτὴ ἰηθϑί 

ΒΙ ΡΠ οα10. ΔΠΪΤΩΙ ΠΟΒ.1115 Δ νθυβιιβ Θυτη, ἴῃ θη Οὐ Ὠθοθββὶ- 

ὑπ !ηθυη τηἶ]5. θὲ Ῥ᾽π5. 6556 ἀθθθραί. 51.211 ταϊΐοπμθ Αρβϑιη. 

ν. 128ὅ. ΦΠρΊβίμαβ ἀἸοῖταν λέων ἄναλκις οἰκουρός. ΒΟΗΕΤΖ. 

88. τιθασσεύω Τ)οτηοΒίῃ. ΟἹ. 111. 10. Ρ. 104. Μοπηί. Τάθτα 

αἃ. κτίλος. 14, ὙΥ οββϑιηρ. δ Ἡοτοάᾶ. Τ᾿. 118. πηι Πα78 

αἰογγιοδίϊοιι5 ργορίγηᾳιηι οοοίάεγὶί. ΒΤΙΟΜΕ. 

999. ΟὈπβίσιοίίο ἀνακόλουθος, απιᾶγη τοοίθ Θχρ] σαν Ἡϑτη. 

Θιοοπάπτη ογαΐ σπευδομένα----καταφέρω, 564 ραγθη πθϑὶ ἰηΐου- 

Ῥοβιΐα οὐαίϊομθιη τὰ οἸδυαϊΐ, ἰδημαατη 51 νϑυρθαμη Πηϊΐατη 

σπεύδομαι ρῬγεροοββἰββθί. Τοίϊιβ αὐίθιη Ἰοοὶ ᾿ἷς βθηβιιβ δϑί. 

ΙΝοϊδηγι αἰδιι))λ φιιθη ιιαγ)}5 γ)16 72)605 φιεῖαθηι, γϑϑτ5 φιαγ μι ἤῖθα 

βοἴζιι5 ὁδί αὐἰγιαϊοαίο,, 5686 ηιηλέδοονο: (]μρὶίθν ατΐθηι, σα θτα 
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50] .πι 1ἃ ἔδοθτα ἀθοθγοῖ, Ὡ05 ἐπα] τη δοθίθβίαβ Ρ᾽Ό7 505 ὦ 81:10 

οοηδογίϊο δοσγοσαυϊέ:) παριψιθ ἔρδα, ἠιασηα ομὺ οἱ αἰοδΉ ΡΘΥ 

ἐγ 146},8, ἐὐ{θαγιέο5 ἐϊοοί ρϑάϊθς ἤιψα ηεουθηἐϊδιι6 ρον οϊθη. 

δορίογαΐὲς ἐγ7οῖο. 

840. Θεῶν δ᾽ ἀτέλειαν ἐμαΐσι λιταῖς ἐπικραίνειν. ἢ. 6. 6ὁἐ οἤοεγ6 

“εὐ Πλλ ηὐλῖϊ ναϊοαπέ ἐμ ργϑοίνιι5 ψ ηεϊ]ὲ ογξονγὲ ἀθδθηέ 

αὐμαἀϊοηαἶδ. ἐμαῖς λιταῖσι ἀυιΐθτη ῬάβδῖνῸ 5651 ΔΟΟΙΡΙ ΘΠ ὍΤη 

ΤΘΟΙΒΒΙ 6 ΟὈΒουν νυ θυιηΐ Ἡ θυτηδηη. ΞΟΠ ΘΚ. 

ἐμαῖσι λιταῖς ἀϊἸοίπτη, αὐ ῬεΥβ. ν. 696. ἐμὴν αἰδῶ, ΑσἍτη. ν: 292. 

κληδόνας πατρῴους. Οάγεδ5. ΧΙ. 2902, σὸς πόθος. (Ε)4. Τ᾿. ν.969. τῷ 

ἐμῷ πόθῳ. (Ε) 4. Ο. ν. 429. τοῦ ἐμοῦ πόθου. ῬΔοΟἢ. ν. 991. κράτος 

ἐμόν. 1]. ΧΧΙΝ. 111. αἰδῶ καὶ φιλότητα τεήν. (316 οἰϊατη 

Βοιηδη]. Ταοὶί. Απη8]. 11. 71. 51 ἥποβ 5Ρ65 τηθ8. [ἡν. 1]. 1. 

τορίο τηθίι. 1171. 16. ἰθιϊον 56 ν1}15.) Ρ]αί. αοτρ. 486. ἃ. 

εὐνοίᾳ τῇ σῇ. οἷ. ἩἨοἰπάονί, 5ΒΟΉΥΝΕΝΚ. 

8541. μηδ᾽ εἰς ἄγκρισιν ἐλθεῖν] Ηος ποη 46 6115, Βε4 46 ἘΏΣΠ5 

ἀϊοίαμη θββθ ἀπποίαγι Ηθυτηδηπιβ: απᾶ5 ΠΟ ΘΥΟΟΔΙ͂ δά 

ἀνάκρισιν, αἶα τ πο ἀαθῖο αἰαηίατ, ἀνάκρισις Δαΐοτα αυ]α 

οἷ. ἴῃ ἴοτο Αἰίοο ὀχρ]οδηΐ Ηδγροοταίο 8Π1Π1 6116 ΡΥΔΙηΤΠΔΙΙΟΪ : 

ν. Μοίου. ἴῃ Πρτο 46 16 Αἰοα Ρ. 622. ΙΝ. 

ἄγκρισιν. ἀνάκρισις. ἐξέτασις ὑφ᾽ ἑκάστης ἀρχῆς γινομένη πρὸ 

τῶν δικῶν, περὶ τῶν συντεινόντων εἰς τὸν ἀγῶνα. ἐξετάζουσι δὲ καὶ εἰ 

ὅλως εἰσάγειν χρή. Ἡγροοταί. Οποά ΠΟ 86 τρούββισηθ Παροί. 

Εὐπϊ οηΐπη 56 δα ἀνάκρισιν ΘνοσΔΙ] πο] πηΐ, ατῖα 1πτ8 ΠΟ ἀα 10 

αἰδπίατ, αὖ 616 ΟὈβοιναν Η θυ Δ ΠΗ. 

82. πίπτων δ᾽ οὐκ οἶδεν] Μἶὲ οἷ. φιυιϊάρηι ργοςέθγηέμγ7,., σαϑι 

μαπα ργωυῖδο, βἐοίϊἑι ηϊηειίγιηι οςοιίϊθηδ; ἑαημία βοϊοοί 

ἐοηοὗγ Ποηεῖτιὶ ργορίο) ρὲασιζιηι ἰδὲ οοπέγασέμηι, ογξι- 

αἰέν, αο ποδιιίοξαηι οαἰίφίγοηι «αἰϊδτι5. οὐ͵οοίαγε ψιιθ)" ΜΉ {π|7' 

"εἰ ρίοο5 σφορεϊέμ5. ΒΟΉ ΕΓΖ. 
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8ὅδ. μένει] ἩΙτηδηητι5 οοηΐξοτί Αραι. νυν. 1663. μίμνει δέ, 

μέίμνοντος ἐν χρόνῳ Διός, παθεῖν τὸν ἔρξαντα. 

εὐμήχανοι] 56. ἐσμέν. ϑ'οΠο]αβί. 

μνάμονες] Ῥτοτηθίῃ. ν. ὅ1ὅ. Μοῖραι τρίμορφοι, μνήμονές τ’ 

᾿Ερινύες. ὅ5ΓΤΑΝΙ, ᾿ : 

87. ἄτιμ᾽ ἀτίετα] Οειιηΐοβ γοσπα ἐφποδίϊα ἀθουυτηααθ 

λοηογθ σαγϑηΐία, α αἰὐὴς ἰοοὶς δίς δοηΐϊς δὲ δοὶθ σαγϑηἐεθι8 

εἰϊδγιγηοία, υἱυὶδ Θὲ ηιογέιἐ5 ἀϑρογα. ΘΟΠΌΕΞΙ ΓΖ. 

563. οὐδ᾽ ἀτιμίας κυρῶ] Η θς ΤΘΡΌρΡΤΑΥΘ νἀ θη ΒΡ ΘΥΙΟΥΊΌΊ8, 

ὉΌΪ λάχη 508 ἄτιμα οἱ ἀτίετα ποτηϊπαραπί. 64 ἀΌΡΙ6Χ ογαΐ 

σΟηΔΙ10 Τσ!ατμη. ΑἸίοτα, απο 6 Χο δε θβϑθηΐ ἃ ἀθουθτη 

ΘΟΠΒΟΥο, δὲ φποα δραᾷ 11105 Βοποσαΐθθ πο θϑβθηΐ, οὗ, ν. 19]. 

2292; α]ΐοτα, ασιοα Πουηϊηῖθιι5 νη ε θϑβθηΐ, Ὁ 1156116 

ΠΟ 51Π6 τηθίπι οὖ Ππούτοτθ σο]οσοπίαν. ΟΉΤΙΤΙΕΣΓΖ. 

86. κληδόνος βοήν. ῬΘΙΡ ΠΤ 515 νᾶ ]46 τιϑιαΐα. Ψατ ἀραα Ηο- 

τη ταγη ΟσΟαί, Π1. ΧΎ ΤΙ. 584. ἔριδος νεῖκος. ΧΧ, 948. ὑσμίνη δηϊο- 

τῆτος. Οαγ55. 1Π1. 162. πῆμα κακοῖο. ῬαΥ5. ν. 4384. συμφορὰ πάθους. 

ν. 1024. συμφορᾷ κακοῦ. (ΤΡ. Α. ν. 1515. ΜΕ. ν. 1248.) 

ν. 680. κακῶν ἄχος. ἘλτΙρΡ. ΞΌΡΡΙ]1ο. ν. 809. ἄλγη κακῶν. ὃ. ο. 

ΤῊ. ν. 133. στόνων ἀὐτᾶς. ῬεΙΒ. ν. 41. λέκτρων εὐνάς. Απίϊρ. ν. 

424. εὐνῆς λέχος. ν. 1906. φωνῆς κωκυμάτων. ΟΡΒ. ΕἸθοίτγ. ν. 88. 

θρήνων ὠδάν. ῬΗΙΠΟοΟΙ. ν. 2394 54. γόων--οὐὀδυρμάτων---θρήνους. 

Ττοδά. ν. ὅ14. ὕμνων ὠδάν. ν. 611. θρήνων τ᾽ ὀδυρμοί. ῬΠαΘΠΪ55. 

ν. 837. ἀλαλαῖσι αἰαγμάτων. ΑἸοοδί. ν. 467. μολπὰν μελέων. 

Απάτοτχη. ν. 918. λόγους λαλημάτων. Τ͵ΔΟΉ. ν. 90. ἀγῶνα μάχης 

(ὑἸρῚ]. ΖΦ ποὶα. ΧΙ. ὅ98. Ῥαρπε σουίδηηθ.) Απάατγοιηδοῆ. ν. 

716, μάχης ἀγών. Δἄ486 Ἡδτδο114. ν. 799. Α]4ς. ν. 1163. ἔριδος 

ἀγών. Ἠδετο. ( ν. 792. ἀγώνων ἅμιλλαν. Μεά. ν. 178. δέμνια 

κοίτας. ν. 434. κοίτας λέκτρον. (ΑἸςο5,. ν. 944.) Ττοδά. ν. 88. 

πέλαγος ἁλός. ΑἸοΘΒί. γν. 607. πεδίων δαπέδοις. ν. 28. μελάθρων 
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στέγην. ΤΡΗ. Τ᾿ ν. 919. οἴκων στέγει. ν. 129]. μαντείας θεσφάτων. 

Ῥμωηΐβ5. ν. 308. βοστρύχων χαίτας πλόκαμον. Ττοδᾶ. ν. 1172. 

βοστρύχων πλόκαμον. Ηρτο. ἢ, ν. 410. πέπλων φάρος. Οταβί. ν-. 

1300. δικτύων βρόχους. Ἡ]ΡΡΟΪ. τ. 796. βρόχον ἀγχόνης. ΗΠ δου}. 

γ. 99. λόγχης αἰχμῇ. Ηδ]οη. ν. 111. δορὸς λόγχαισιν. (Ττοδα. 

ν. 1310.) ῬΠαηἶβ5. ν. 1190. ἁρμάτων ὄχους. (ΤΡΗ. Τ᾿. ν. 860.) 

Ελατρ. ΒΌρρΙς. ν. 661. 688. ἁρμάτων ὀχήματα. Ῥ.Π]οοί. ν. ὅ94. 

ἰσιχύος κράτος. ΟΥγοορ. ν. 364. θυμάτων θυσίαν. Ἡ 6]6η. ν. 380. 

ἄχεα λύπης. Ήδετο. ἔ, ν. 862. ζωᾶς βιοτάν. (ΗἸης ἀοίεπάϊ ροίεϑβί 

ἸΙοουβ ΑπίΠο]. Ῥα]. ΤΥ. 9ὅ. ὑπὲρ ζωᾶς καὶ βιοτᾶς σφετέρας, αυὶ 

ΤασΟΌ510 βυβρθοίαβ θϑί. αἰον καὶ βίος Τιοηρίη. ΧΧΧΥΤ. βθυτηο 

οἱ οταίίο, Οἴσοτο 46 Ναίατα Πθογ. 1. 34.) Τρῃϊσ. Δ. ν, 227. Τ. 

γν. 1184. ὄψιν ὀμμάτων. ΤτΔΟΙ.. ν. 8ὅ6. πόνων λατρεύματα. πέδον 

γᾶς θϊηπι6. Οὐδί.]]. 46 Αἰγ. ν. 7. ἰθυτεθ 5014. ὙἹΓΡΊ]. Ζη.Ὸ. Υ. 

422.. γηθυητοτιιη αὐτί, Γαοιί. ΑΠΠΔ]. 17. 78. Ἰτουτη ΟΥ̓ΔΤῚ. 

Τήν. 1. 94. σταυηϊηῖβ πουθατ. ΒΟΉΝΕΝΚ. 
866. γῆν καταφθατουμένη] ὅ1ο Ἰοροπάππι ἀΥ Ιου. «(4οα- 

ηιαγεἶγο, ἰογγαηι οοσιραη5 φιαη----. Ἐ ΘΒ ΟΠ1π5, ππιπὸ ἸΟΟΙΠ, 

αὐ νἱἀοίατ, ταβρίοῖθηβ, Καταφατουμένη (1. καταφθατουμένη): 

κατακτωμένη. κυρίως δὲ τὸ ἐκ προκαταλήψεως. δϊραατη 1Π16]]ΡῊῈ, 

ὉΔῚ ἰοπηρ] τη ἔπῖδβθ Μίπουν Ἡδτγοδοίαβ τοίοτί ὅ, 9ὅ. Αὐτὸς 

μὲν (ΑἸοεΕ 5) φεύγων ἐκφεύγει, τὰ δέ οἱ ὅπλα ἴσχουσιν ᾿Αθηναῖοι, 

καί σῷφε ἀνεκρέμασαν πρὸς τὸ ᾿Αθήναιον τὸ ἐν Σιγείῳ. ἘΔ άθτη 

Πἰβίουϊαμη ᾿πΠππ10 ΑἸΟεθΒ ρα ϑίταθομ. 13. Ρ. 600. Ηΐϊπηο 

Δηβᾶτη οδρίαί “βου 5, απὸ οχοϊίοί ΑἸΠΟΠΊθηβ65 δα τϑοὰ- 

ΡῬϑιδηάθτη ὥἸρθαμι ἴῃ ΜΠ Υ] ΘΠ ΘΘΟΥΤΙΤ ΓΔ ΠΤ. ΠΠΡΕΙ 6] ρβύτη. 

ΘΟΠΟΙαβίεθ σουθα, Ου] 5 6χ δποίογιαίο ἰοΐα 1114 ροπαβί, σπδτῃ 

αἰζα]ῖτηι5, ᾿πἰουρτθίαϊιο, πεθο βαπί: Μιτυληναῖοι ἐμάχοντο πρὸς 

᾿Αθηναίους περὶ πόλεως ἸΞιγείου" (ΤιαοΥα5 ἴπ να ῬιίίδοΙ 1, 74. 

περὶ τῆς ᾿Αχιλλειτίδος χώρας. ϑίταθο 18,. 413. (85. τὸ ᾿Αχίλλειον 
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γοσαΐ, 41 ΑΘὨ]ΠΠ}5. ἐθιηρ] απ οὐ ΒΘρΌ]Οἤτατη πρὸς τῷ Σιγείῳ 

τηθιηοσαί) ἔδοξεν οὖν μονομωχίᾳ λῦσαι τὸν πόλεμον, καὶ ὑπὲρ μὲν 

Μιτυληναίων ἐπολέμει Πιττακός, ὑπὲρ δὲ ᾿Αθηναίων Φρύνων" («αὶ 

Ὀιορϑηὶ Τιδοτίο παγκρατιαστής. [6τη [Ὀτία556. 461 ΕἸ ΏΒΘΌΙΙΒ 

60 ποιηῖπο δά ΟἸγτρίδάθμι 86. 60]]ο6 41) ἡττηθέντος δὲ Φρύνωνος 

διελύθη τὰ τῆς μἄχης» αι881] ΕΧ δ νἱοίοτ!α ϑιρθατη ΑΙΠΘΏ1- 

Θηβῖθιιβ οοϑβουξῦ; 5ιοαῦ ᾿ΠππΘΥ6 νἹἀθίαν ῬΟ]γΦμιι5, 46 τοίϊ, 

400 πηροάϊνι ῬΒγγπόπθῖα ΡΙ[(δοιιβ, ἃρθΏ5, 1, 9ὅ. καὶ ΣΞίγειον 

τοῖς δεσμιίοις τῷ τε λίνῳ ἐθήρευσεν. ΜαρῚ5 ἀἰδβογία Τιδουίπιβ 1, 74. 

καὶ κτείνας ἀνεσώσατο τὸ χωρίον. Ῥίαϊτη νΘΙῸ 5041: ὕστερον 

μέντοι φησὶν ᾿Απολλόδωρος ἐν τοῖς χρονικοῖς διαδικασθῆναι τοὺς 

᾿Αθηναίους περὶ τοῦ χωρίου πρὸς τοὺς Μιτυληναίους, ἀκούοντος τῆς 

δίκης Περιάνδρου ὃν καὶ τοῖς ᾿Αθηναίοις προσκρῖναι. Ἠφο 1116 6ὁΧ 

ἈΑΡο]]οάοτο. Αἱ ροβί νἱἹοίουϊαμι Ῥι (801 π6 515. αα]άθη Πηϊ τη 

6556 Ὀ6]]πτη, σομίτα, αιᾶπη 56 η{Π0 ΒΟΠΟ]Ιαβίθβ, [6515 οϑύ σα θο 

1. ς. Μένοντος δ᾽ ἔτι τοῦ πολέμου, Ἰηπῖ, Περίανδρος διαιτητὴς 

αἱρεθεὶς ὑπὸ ἀμφοῖν ἔλυσε τὸν πόλεμον. Νοαμθ ππαημπᾶτη ἵπη0 

(ΘΙ ροΙ5 δὰ Μη ν]Θη:θο5 ἀο]αύπμη οϑί ϑιρθατη, σπδηΐατη 6 Χ 

Ἡδτοάοίο σομήϊοοί οϑί, ὅ, 956. Ἐρίοσί θῃΐμὶ 1116, βίδίββο 

Ῥευαηάσατμῃ πὖ αὐτ]τιιθ θὰ οΟ]οτθηΐ ατι88 Πα τθηΐ, αίαπθ ΠΟΟ 

γηοᾶο ϑίρθαμ [οίαμη 6556 ΑἸμθηϊθηβίθτη. Κατήλλαξε δὲ ὧδε" 

νέμεσθαι ἑκατέρους τὴν ἔχουσι. Σίγειον μὲν νῦν οὕτω ἐγένετο ὑπ᾽ 

᾿Αθηναίοισι. ἩΗδοίθηιιβ 46 [:ηἰουργθίαιϊομθ, απᾶπὶ δαάποῖξ 

ΒΟΠο]Ἰαβίθβ  ροίθυϊηΐ γὙ61Ὸ, 51 οἷϊ ἢ ΠΟῸῚ ἰδοουϊηῦ 5818, 

νοῖῦα Μίποινο παᾶάθ οἱ βϑοπηάατῃ Ἰ1{Θγατ 1η{6]]1Ρ1, 46 

Οτθοΐβ, αὶ ὁχ ΤΊο]απα ΘΧρθαϊοπο τϑαϊθυηί. 5ΞΤΑΝΙ,. 

869. αὐτόπρεμνον᾽ αὐτόρριζον. Τιοχ. ϑαρυΐοτ. ΒΕΚΚ. Απθϑοά. 

νο]. 1. Ρ. 466. ν]4. 6]ο55. Αρδιη. ν. 136. ὅόορῇῃ. Απθρ. ν. 729. 

ΒΙΟΜΕ. 

571. ἄτρυτον πόδα] Ηΐ5 νοΥ 15. Π1}1] ΑἸ} πα 5Ιρη Ποαύμυ ἩΪ5] 
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Θᾶτη ΟἸγβιι ᾿η ἀ68550, 14 οϑῦ π]1]ὰ ᾿πθγροβίία ααϊοίθ, δἄνθηΐββθ, 

ΠΟαΌΔα.ΔΠῚ γΘΙῸ ΡΘαΙΡι5 ᾿ἴον σοηΐβοὶββθ, αποά 46 δὄῦτα {γα]1- 

ΟἸΘηΐθ ᾿πηΔΡΊΠΑΥΪ Ρ]ΔΠ6 οββϑί τἱἀϊου]απι. 1Π1|ἃ νοῖο ῥοιβδοῦσα 
᾿ κόλπον αἰγίδος ἢος ἰαπίιιτη Θχρυπηηΐ, ἄθαμῃ ἰαπία οὐτῃ νοϊοοῖ- 
ἴαΐθ δῦτα ὑγδ 556 αἴ ΘΧ 1050 πηούπι5 ΠΟΙ ῥα ]οΥ]5 ἰτηρϑία βίτιἀθτοί 
861 115 5Βἴπιι8, 4104 ΦΘ6116 ΘΥΘΏΪΒ556 Ῥοίτἶ βῖνθ οὐστα βία ρα ῖθι5 

Γαϊδβθῦ πιδᾶ; Πδ1η 8115 ΘΆΤῚ ΠΟῊ {π||556 τιβᾶτη ἀἸβουίθ τη θτηοσαίαγ. 

ΑΡβαταα βομο]αβίθθ Ορί πο οδϑί, ἀθᾶμη τρί 4θ Ῥτὸ γὑεῖο τιβᾶπη 

ΠΑΥ]ρ ΟΠ 61 αι ἀΔΙη 0410 ΡΥ δὄτα ἰπϑε 1556. Η ΕΑ ΤΉ. 

3584. Τυπηθηϊθβ Νοοίβ Π]1ὰ5 {586 ἰγαάπηΐ οΐατα Πγοο- 

ΡΒτοη. ν. 437. Ονἱᾷ. Μοίδμ. 4, 451. ΨΊτρΙ]. ἄπη. 19, 846. ΑἸ 
ἉΠΠογ. 5ΞΤΑΝΙ,.. Τπτρ. Οταβί. ν. 408. σοιηραγανὶς γα Κα- 

6] ἀτπ5, ἔδοξ᾽ ἰδεῖν τρεῖς ἸΝυκτὶ προσφερεῖς κόρας. 

98. ᾿Αραὶ] ΑἸΠΟΥ ϑϑυνιιβ ἴῃ ΨΙΓΡῚΠΙ 2 )η. 4,610. ΜΝαηι 

7) γα ἐπ οὐἶο, κί, 

Ζ)ιοιηέμγ σφοηειῖηδ ροδίθ5 σοφηοηηῖγιο 7)ίγ, 

Μαγῖω ἔῃ ἐογγβ, βἰπηιοηϊαίθα ἀραὶ ἐηγογος. 5ἴΓΤΑΝΙ,. 

587. τιμὰς τησππβ. ΟἹ. γδ]οκθπδου. 84 ΗἹΡροὶ. νυ. 107. 

ΘΙ 416υ. δα Ἐπασρ. ΕἸ]Ἰθοίσ. ν. 988. ΒΟΉΕΝΚ. Οσὲ Ἐπ. 

ΤρΡΗ. Τ΄ ν. δά. 

590. δυοῖν παρόντοιν. Ομ μον σαιι556 δἰἐ ασφοπάα, αἱηιίαζιι8 

(ἢ. 6. απ (Δ 1Π}} 5677)10 αὐἰθεί. Μιηὰβ θῈπ 6 πῶς γοῦθα ἴΐα 

οορὶύ ϑομαθίζΖ. ἰαπαθδᾶτη 51 ΜΊΠοτνἃ δ]ΐθσα ραγίθ οαιιβϑεθ 18 ΠΏ 

δα τία, οὐ ΑἸ θσᾶτη ππηο Δ αϊίαγα θββοί. Τὰ θηΐτῃ ν. ὅ82 ββα6.- 

ἀδιηστῃ ἢθΥῚ νἹἀθτημ8. 

3597. ἀλλ᾽ ὅρκον κιτ.λ. ΟΌΒουν αὖ υἹπ5 Οαγ168 Αὐθοραριοξ, 6 π6- 

Ὀδύτ ΘΠΪΠῚ ΓΘΙῚΒ ΠΠ͵ΤΆΤΘ 58. Ο88 615 ΔΟἴΟΥΘΠ. ΠΟῊ {π|556. Γι γβὶαβ 

οταῖ. ἴῃ ΤΠθοτηπθβίαμη Ρ. 2ὅ2. θῖβκ. Ὁ μὲν γὰρ διώκων ὡς 

ἔχτεινε διόμνυται, ὁ δὲ φεύγων ὡς οὐκ ἔκτεινε. 5ΤΑΝΙ, “ ὅρχον διδόναι 

Ποη δα Μίπουνδιη βρθοίαΐ, απι85 15] τα πάατη ἴῃ αποᾶ Ἰατοὶ 
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Οτοβίθβ οοποϊρίαΐῖ : βεα δᾶ Οτγδβίθμῃ αἱ Ἰπγ6] αΥΔ 40. 5110 56 

Ῥυτραΐ, οἴξῖς οὔδυί 15] τα ππτη ἸΠ ΠΟΟΘΠ [188 51188 δοοιβαίουθι85: 

εὐ σοπίγα 8Ὸ 1115 105] τα π πτῃ τοδί, αὖ ἰΐα ἀΐσατῃ, δοοῖρῖι.; 

Ηφς Βυίθταβ: οὐ]ὰ5 ποίδτη Δ4688. 

398, κλύειν δικαίως κ᾿ τ. λ. β'΄6Πη5α5 δϑβύ, δρθοίθηι φιΐάθην ργ6 

ἐ6 [678 οπιηΐα βϑομη πηι ἰἴοφος ρογασίτγε : τῷ ᾿ρβὰ ἐαρηθη τώ 

ἑἐέα 7εογὶ ποῖϊο5. Ἠὸος ροβίϑθα ἴΐα βχρ]οαῦ; σαιδβαηε ΦΉϊηι 

ἐμέφιαηι, 40.8}158 πὰ οβί, 2μγθ)ελαηαο ηιϊμίηιθ υἱηοὶ αἰἶόο. 

Ωυοᾶ ἰαπηθπᾶτη ποίαμη αὐϊάάδιη Ρῥτοίδγθηι πὸ οὐ λέγειν 

564 αποά ροβαῖϊ μὴ νικᾶν ἀἸσοπάθτη ογαΐ. ΗΟ 51 τη]ητ|5 Ρ]δοοί, 

γοσίοσο Ἰισοί, “πὸ υἱοέογίαηι ἐη]οη βία 717 15}247 (γι αἶϊ ἸΝΟΥΠ 1116 

γγαίομαξδ: ἀαυτη 16 γοτὰ 1α 1ἴὰ ΠΘΙῚ Π0]165.᾽ 

402. ΜΝιιριφιίά ηιϊδιὶ σαι Ἄποηι ρογην α(ϊ5 5 

ΜΌΒΑΗ. 

408. ἀξίαν σ᾽ ἐπ᾿ ἀξιων. Ἦοο τηο040 Θαβάθιῃ γοοθβ ΟΟΠ] ΠΡ ΈΤΘ 

50] θηΐ. βρη. Α]4ς. ν. 267. κοινὸς ἐν κοινοῖσι. ν. 923., οἷος ὧν οἵως 

ἔχεις. ν. 1177. κακὸς κακῶς ἐκπέσοι. ν. 1983. μόνος μόνου. Απῇρ.. 

ν. 1267. νέος νέῳ ξὺν μόρῳ. Ἑλυσὶρ. Ἐ]Θοίν. ν. 231. ὁ τλήμων, τλήμο- 

γας φυγὰς ἔχων. (Ε) 4. Τ᾿. ν. 479. μέλεος μελέῳ ποδί. ἩΘουΡ. ν. 80. 

200. 208. Οταβί. ν. 169. 746. 752. 967. 423. 831. Μαα. 610. 

800. ΑἸοαβί. ν. 487. Απάατοιηδοῃ. ν. 1196. Επισ. ΞΌΡΡΠΟ. ν. ὅ93. 

ΤΡΗῖρ. Α. ν. 7ὅ. 466. 669. 1061. οὐ τηυ]ία 4118, ατι ΟΠ ὉΠῸ ᾿ 

τηοᾶο ἀϊοΐα, οἰάθιη ἰατηθῃ βίθαϊο ἀθραπίανυ. 5ΟΉΗΎΥΕΝΚ. 

Τάριη 1101, ““Μα]6 ὅ. 80]. ἀξία ἐπαξίων Ῥ]Θοπαβίϊσθ αϊἹοία 1, 

αἀΐφηα ομὶ αἴσπα οδίϊηφαηί." Τὰ ἰοχία ροβαὶ ἐπ᾿ ἀξίων ες. ἐγ 

γ6 αἀΐγχηα. ϑ.8ἃ ράᾶττμι Ἰπίθγθϑί. ἐπάξιος ΘσΟ ΤΙ 511η1}1 ΘΗ. 

Ῥτοχη. τγ-. 70. , 

404. ἐν μέρει ΒαῦτΙα5 ἀρ. ϑαϊά. ν. ἐν τῷ μέρει. ἰδὼν κἀκεῖνος, ἐν 

μέρει γὰρ ἡλώκει, [ γαμεῖν ἔμελλεν. ΟΌΪ ΤΟᾺΡΙὰ5 ἰδὼν δ᾽ ἐκεῖνος. 

ΟἿ ἴηἶἴτὰ ν. ὅ96. ΟΒοβρῃ. ν. 880. ῬΏαη. ν. 1489. ἘΠ6β. 

γ. 473. Ογε]. ν. 180. 258. Ηοτδ6]. ν. 182. ΒΙΟΜΕ. 

νων. τ ...»..,. - ΦᾳΦΦὌὌὶ'ἢ .» 
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409. ἐν τρόποις ᾿Ιξίονος)] [)6 Θχρίίϊοηθ [χίομὶβ ΒαρΡ] οἷ ἃ 

δονθ ἔδοία Ἰθρθ 56 }0]. Ριηά. ἴῃ Ῥυίῃ. 3, 40. 5ΞΤΑΝΊΙ,. 

Μια. ν. 668. ΒΙΟΜΕ. 

410. τούτοις] Τά ε8ἰ πρὸς ταῦτα. ΑΒΒΕΒΟΗ. 

413. γιὰ. Ηογπο δᾶ δ η. 1Π|.979. ΒΙΟΜΕ. 

416. παλαμναῖον. Α παλάμη οΥὐἹδΊπθηη ἀποῖΐ, ΘΔ θη 46 ταί Π6, 

α1τιὰ αὐτόχειρ ποίη θη Ποιηϊοϊ ες δοοθρὶ.. ϑόρῃ. ΕἸ]θοίτ. ν. 

587. ἥτις (ΟἸν ει βίυ δ) ξυνεύδεις τῷ παλαμναίῳ (ΖΕ ρΊ51Π0), ἈΌ] 

ὅσΠ0]. Παλ. Φονεῖ. παλαμναῖος, ὁ ταῖς οἰκείαις χερσὶ φόνον ἐργα- 

σάμενος. ΓΙΔΟΠΙη. ν. 1906. 

Υγ χὰ Ὁ τ -͵ 4..4 - ΄ 
οἱ μοι μάλ᾽ αὖθις, οἷά μ᾽ ἐκκαλεῖ, πάτερ, 

φονέα γενέσθαι καὶ παλαμναῖον σέθεν; 

Ξ6Π0]. Παλ. ἀλάστορα, αὐτόχειρα. Εν. Μρη. Παλαμναῖος. 

ὃ τοὺς αὐτοχειρὶ φονεύσαντας τιμωρούμενος, Ζεὺς παλαμναῖος. λέγεται 

καὶ ἐν Χαλκίδι παλαμναῖος. καὶ ἀσπὶς δέ τις τῶν θηρίων, παλαμναία 

καλουμένη. καὶ ὁ ἐχθρὸς δὲ καὶ πολέμιος παλαμναῖος καλεῖται, ὁ διὰ 

χειρῶν καταγωνιζόμενος τὴν μάχην, παρὰ τὴν παλάμην. παλαμιναῖος, 

φονεύς, ἀντίθετος τῷ θεῷ, μεμιασμένος, πικρός, φόνιος, σοβαρός, 

παλαμᾶσθαι γὰρ οἱ ᾿Αττικοὶ τὸ διὰ χειρὸς ἐργάζεσθαι. γίνεται 

πάλαμνος, καὶ παλαμναῖος ἐξ αὐτοῦ. ΟἿ. ΓΘχὶο. Οαπάήϊαη. Ρ. 448. 

449, 628. Αρο]]οη. Ἀποά. ΤΥ]. 709. 

Ζῆνα, παλαμναίων τιμήορον ἱκεσιάων. 5ΟΗΨΝΕΝΚ. 

418. βοτοῦ] ῬοτοΙ: ν. 2388. Κ5ΓΤΑᾺΑΝ],.. διυποίαγα οβί; ἐστ᾽ 

ἂν πρὸς ἀνδρὸς αἵματος καθαρσίου σφαγαὶ νεοθηλοῦς βοτοῦ καθαι- 

μάξωσι [νιν] ἀνὴρ αἵματος καθάρσιος Θ5ϊ, αἰ ΔἸ 6 πὶ “αηιΐη ἦς 

ρίαρσιϊο ἰἐδογαί. ὅϑις ΑΡΟ]]Ο ἀϊοϊίαν φόνου καθάρσιος ν. ὅ28. 

Β5ΟΗΠΕΤΖ. 

Οτηηΐηο νυ] 46 ποίαία δα Ῥο]λιο. 111. 104. Ρ. 9235. ΒΙΟΜΕ. 

420. καὶ ῥυτοῖς πόροις] ΟΥ̓ΘΕΙ ἴῃ Θχρίδίϊοηθ ΗΙΡΡΟΟΥΘ 65 
Ζ 
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δΔαθδτη ΔΑΒ] ίατη ἤ1556, τοίου Ῥαιβαηϊαβ 2, 7, 7: καθήραν δέ 

φασιν ᾿Ορέστην καθαρσίοις τε καὶ ἄλλοις καὶ ὕδατι, ἀπὸ τῆς ἵππου 

κρήνης. ΑὈΙαΐο ᾿πἰουίθεΐοτα βοσθϑ ἀο τηϑοπ]αβ, αἴ καθάρσια 

5. ἀποκαθάρματα ἀἸϊοία, 6Χ ἄομηο ἰοταβ Ῥτο]οθιθ, δίααθ ἴῃ 

Βθογείο Δ]|16 10 Ἰοο0 ΟσΟυ]αγ ΒΟ] θαηΐ. ΝΘΟῈΘ ΡΥ ϑοίΘΥΘ ΕΠ ΠῚ 

οβδί, αποα τα] Ῥαιιβδηϊαβ 1. 6. ΠΘΙΏΡ6 ᾿δαττιηι 1110 Θηδίδτῃ, 

ὉΌΙ Οτθϑίῖβ καθάρσια ΔΑ ΕΘ αηΐαν : κατορυχθέντων δὲ ὀλίγον ἀπὸ 

τῆς σκηνῆς τῶν καθαρσίων φασὶν ἀπ᾽ αὐτῶν ἀναφῦναι δάφνην, ἣ δὴ καὶ 

ἐς ἡμᾶς ἐστιν ἣ πρὸ τῆς σκηνῆς ταύτης. ΚΑΓ,Ι ] ΤΑΝΤ]. 

ῥυτοῖς πόροις. νἱά. Τῦτῇ. δα Α]46. ». 601. ὙγοΙἢ, δα Τ)μλοβίῃ. 

Τορί. Ρ. 376. ΒΙΟΜΕ, 

499. (οηΐ. ΟΠ οΟρἢ. ν. 1005. ἔδρασεν ἢ οὐκ ἔδρασε" μαρτυρεῖ 

δέ μοι [] φᾶρος τόδ᾽, ὡς ἔβαψεν Αἰγίσθου ξίφος. Τ)6 ταίϊομ ο: 615 

ἄθαμθ νεβίθ, απἃ ᾿ττϑπ5 Πποσαΐ Αρατηθηηηο, οοπΐ. Αρϑηη. 

ν. 1097. 1355. 1562. ΟΠοΘρΗ. νυ. 978. 992. Ἐϊυσηθη. ν. ὅ84 566. 

Τυτρ. Οτϑβί. ν. 95. οὐ 5680]. δὰ ν. 15. 56}0]. δὰ Τὐυτὶρ. Ηθο. 

ν. 1276. 56}0]. δὰ ρου. 1]. 1, 7. Τιγοορν. ν. 1099. οἱ 1378. 

δ 5680]. ῬΒ]]οβίγ. Ἰπηᾶρ. 2, 10. ὅθῃηθο. Αρᾶϊῃ. ν. 879. βθη6- 

Μ ΓΠΒΕΙ ΒΗ. 

430. πρὸ τοῦ. ΟἿ. Αραπ.. ν. 1905. Ἡτοά. 11. 1921]. 41. ἐν τῷ 

προτοῦ χρόνῳ. ΒΤΙΟΜΕ, 

455. ΕὐΠΠΙ5 Δ. ΝΟΠΙΠῚ “΄ ΠΙΒῚ Ῥαίγθτη τηδίθυ 0 ΒΔΠΡΊΠΠΘ 

ΘΧΔ ΠΟΙ πο Ὁ] ΟἸβοοσθτη." ΒΙΟΜΕ. 

4387. Ἠοβ νοῦβιβ ΕΠ τη ΘΧΡΥΊΘΒΒ1556. Ραίαΐ ΘΟΔΠρΡΟΥ. δα 

γα. Ρ. 178. 64. ΒΙρΡ. “Τὰ δρὸ φασαϊη ἀρίπι5 [6 ο556 Τη6 οχ- 

Ῥϑάῖρο ἴα οἱοαιαν." ΒΙΟΜΕ. 

Ῥαβϑβίτηθ ϑ'ομιιθίζ. νυ 510 ΘΟμΒίτιΐ, πράξας γὰρ τὴν δίκην 

ἐν σοί, πανταχῆ τάδ᾽ αἰνέσω ἃ σὺ κρίνεις. Τυλη]ο τοοία 5ὅ6Π0]. 4α.ν. 

οἱ 510 δίδη]. αρμα 6 εηΐηὶ εἰϊδοθρέατι5 ἐμ 60ὺ φινοαϊοι 16 

7μαϊοσαΐπηι ογἱέ δίαῦο. 

438. γιά. τηᾶϊ6. ἃά Ηοτοᾶ. ν. μείζων. ῬΤΙΟΜΕ. 
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444. ἔχουσι μοῖραν οὐκ εὐπέμπελον. Ε]αγ τι ὑ6γῸ δα θ85ὲ γαΐϊο, 

τι γηι0}) γποὶΐο αἰὐηιλέἐϊ ροσοὶηί. ὙΥ 1,1. 

468. μαρτύρια. ψιὰ. Ἡετοά. Ὑ1Π1|. ὅδ. ΒΙΟΜῈ. 

4δδ. τὰ βέλτατα] (Δ]11πι. Ηγιηη. 1, 70. 

Εἵλεο δ᾽ αἰζηῶν ὅ. τι φΦέρτατον. Ἢ 3 2 

Οοηῃδβίαθαι ϑϑηδίιβ ΑΥΘοραρΊ ἴοτ5 6Χ νἹΠ15 ΒΌΤηΤηΔ γἱσέπίθ Θ0η- 

ΒΡΙσυ5. ϑοοταίθβ ἀρ Χθμπορη. Μοιηοσ. 8, ὅ, 90. ἡ δ᾽ ἐν 

᾿Αρείῳ πάγῳ βουλή, ὦ ΠΠερίκλεις, οὐκ ἐκ τῶν δεδοκιμασμένων καθί- 

σταται; Μαχίτηιιβ ἴῃ Ῥτο]ορ. ἴῃ ΠΙΟΏγ5. Ατθορᾶρ. 5Ὰ} 1η1{. 

Οὐ παντὸς ἀνδρὸς ἦν εἰς τὴν ἐξ ̓ Αρείου πάγου βουλὴν τελεῖν" ἀλλ᾽ οἱ 

παρ᾽ ᾿Αθηναίοις πρωτεύοντες ἔν τε γένει καὶ πλούτῳ καὶ βίῳ χρηστῷ. 

Τάθιῃ τϑίθυιιηί (ἀθουρὶαβ. ΡΟ τπθυῖι5 οἱ ΤΉΘΟΡΠαΠ65, 4105 

οἰϊαί Μϑαυβιτβ ᾿ῃ Αγθορᾶρο, 6. 4. 5ΤΑΝΙ, 

450. Διαιρεῖν, ἀδθοογη6γ6. (Οἵ. τηΐίτα ὅϑ0. Τὴ Ἐλσρ. ΞΌΡΡΙ. 

ν. 769. οχίαϊ, πόλεις τ᾽ ἔχουσαι διὰ λόγων κάμψαι κακά, φόνῳ 

καθαιρεῖσθ᾽, οὐ λόγῳ, τὰ πράγματα, ΌΪ ΔΜΙΆΓΚ]. οἱ Μαβρυ. καθαι- 

ρεῖτ᾽. 564. καθαιρεῖν οϑ8ι ἐρέθγ 7067, Θοη 7 676, τρᾶ]οὸ 56η8α. 

Βδρομθ διαιρεῖτ᾽. παν. ῬΠΘΘΗΪ55. ν. 627. αἰχι ἐξαιρεῖν. [864 

νἱ 6 101 8]οἸς. πο.] ΒΙΟΜΕ. 

458. νῦν καταστροφαὶ νέων] Μα]6 ῥα! ]ΘΙτι5. μτέηο Θυδγ δῖο 

πουαγιηι ἰοχιηι; καταστροφαὶ ΘὨΪπῚ ν]ΟἸ ΒΒ π]]ηθτη ἀΘβισηδύ 

ΠΟΨΆΤΙΙΠῚ ΤΟΙ, αΠ] 15 ὈΥΊΒΕΠ 80 16Ρ65 ΡΟ] ηΐατν. ΘΟῊ ΠΕ ΓΖ. 

Μίπιβ Ὀθπ6 δή ακοί. “αν υβίοηθβ, σα] 05. ΟΥἹΡΊΠοΙη ἀδηΐ 

ὭΟΥ 8 ]6ρ68." 

49. δίκα τε καὶ βλάβα τοῦδε μητροκτόνου. σαιι55α οσδα 5 ηιαΐγὲ 

ἐἰαίεδ. ἕν διὰ δυοῖν. 

461]. πάντας---βροτους. γἡαιοϊοί μὐ αὐ χιεϊαϊδοέ ραϊγαη αν 

7) αοῖϊο 56 Πποηιΐγιος αςοοηιηιοιοηί. 

για. δά Αρδιη. ν. 496. ΒΙΟΜΕ. 

4606. πάντ᾽ ἐφήσω μόρον. οἸλη6 ἩλοΥ [18 σοηι5 ἐηνηντέ ἐξ δ᾽ α)1. 
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481. τίς δὲ---σέβοι δίκαν] Ἐ᾿αάθηι βοπμίθηία ᾿ητὰ ΒΙΠΙΡΠΙΟΙ5; 

ϊροίθ οχίτα που οπι ΟΔΙΤηΘη, ΘΧΡΙΘ5βα τϑοιτ ν. 649: 

Τίς γὰρ δεδοικὼς μηδὲν ἔνδικος βροτῶν; ΒΟΉΗΠΕΤΖ. 

483. ἢ πόλις βροτός θ᾽. Μιά. Νοί. ΟἿ. δα ν. 837. 

487. ἄλλ᾽ ἄλλᾳ δ᾽ ἐφορεύει. Νοτία, πέψιο ἐηΐηι οηιγῖα Θοαθηι 

ἐμηιῖηθ αϑριοἱέ Ποιι5: φίθ αμέοηι ἡτηοαογαία δμγι:, θη ρηιῖδ, 

ψιώ ἐηιηλοιογαία, παμαί ὑρηήψητβ οοιίϊ5, ἐγιἐποέ7.. 

489. Αρδῃ;. ν. 767 84. ὄλβον τεκνοῦσθαι, μηδ᾽ ἄπαιδα θνήσκειν. 

ν. 762 5ᾳ. Τὸ δυσσεβὲς γὰρ ἔργον Μετὰ μὲν πλείονα τίκτει. ν. 767 

54. Φιλεῖ δὲ τίκτειν Ὕβρις μὲν παλαιὰ ἸΝεάζουσαν ἐν κακοῖς βροτῶν 

Ὕβριν---Δαίμονά τε τὸν ἄμαχον, ἀπόλεμον, ἀνίερον Θράσος, ΜΙελαίνας 

μελάθροισιν ἄτας, Ἑἠδόμενας τοκεῦσιν. ΟΒΟΘΡΉ. ν. 814. Τέκνον 

αἱμάτων παλαιτέρων. ΒΟΉΜΜΕΝΚ. 

488. ξύμμετρον. σύντομον. ὅς πο]. Μίπιβ θ6π6. Ξιρηῖῆοδί 

ΘΙ 56) 6. 1) 17) εἰγαηεψιθ ραγέθηι ταϊθηέθηι. 

495. μηδέ νιν. τὴν δίκην ὅ΄0Π01. ““[πηο βωμὸν δίκας. οἵ. Αράᾶπη. 

γ. 390. Λακτίσαντι μέγαν δίκας βωμόν." ΒΟΗΨΝΕΝΚ. 

498. τις τορϑίὰτὴ νἱά68, βιοαΐ ἴῃ ΘΠ ΡΡΙ]. ν. ὅδ, ὅ8. ϑορῇ. 

Τύδοἢ. ν, 940. 941. γΙάοπάαβ Ροιβ. Αἀἀθηά. δα Ηδο. Ρ. 108. 

εα. 105. 41 φρτονοοδΐ δὰ Ἐὐβίαιῃ. 800. 64. πο Ἰοσῦτη 

ΞΟΡΠΟΟ]15 οἸζδῃ 61. 

499. ξενοτίμους ἐπιστροφὰς δωμάτων, Ποδρίίο5 γιὲ ἐγ «ααΐδιι5 

ἠοηογὲ5 αι 584. σΟἸ ΟΥ̓ΑΊ {17}. 

500. καθήσειν. Μ416 νϑυῖββθ Βα] οσιμ )αοέμγαηι 7ιιοἰτιγιμησι, 

6011. Ἐν. Ηε]. ν. 137ὅ. ἃ γὰρ καθήσειν ὅπλ᾽ ἔμελλον εἰς ἅλα, ἴῃ 

Τ χῖοο τηθ00 ἀϊχὶ. Νϑιη δα καθήσειν ροί᾽π5 5 δι] ἢ ἀπτὴ 6556 

τὰ ἱστία. 601]. Οάγ585. 1. 72. καὶ τὰ μὲν ἐς νῆας κάἄάθεμιεν δείσαντες 

ὄλεθρον, τὶ 644. διΐθ ΒΆΥΠ65. κάτθεμεν ΘΧΗΙΙογαηί. ΨΟΓΠΙΠΙ 

5] παντόφυρτα 6585, α104] ΠΠΟ νοΥΐ5 ριιΐο, ΒΜ ]οΥ Θχρ]οαίο 

ἔρυβ Ὡθοθϑβϑατῖα οί. 
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ὅ21. γον Εἰπηῖι5 ἀριια ΝΟΏΠΙΤΩ 

[Δ ΟΘΥΘ ΟΡΙΠΟ 6558 ΟΡ Π]η Τὴ 

{0| τὸ ψισιθτιβ ΒΆΡΟΤΘ, δίατθ [Ἀ Ὀ]8τ1Ὶ {πῖθ πον ΘΙ ]ηΐ. 

ΒΙΟΜΕ, 

535. Τγβῖαβ. σοηΐτα ᾿ΓΠθοιηηοβί. Ρ. 310. Απρου. 1π6 ΠΟ! τη 

Αὐθορδριουτη ἀθβου 6 }5, ὁ μὲν γὰρ διώκων, ὡς ἔκτεινε διόμνυται, 

ὁ δὲ φεύγων, ὡς οὐκ ἔκτεινε. ΒΙΟΜΕ. 

ὅθῦ. πολλαὶ μέν ἐσμεν. (ΟἸΠἸονΏ. ΕὐπηΘηΪ ἀτιτη, 8]18 4116 

ΠΟΠΏΏ]]8, αϑ8 οὐ ἢ αεοϑίοηθ σοπ]αποία δαηΐ, δἰ ]ρι 

ΠΌΡΟΥ οἰϊατη Β]οτ 6] 15 ἴθ ρτεθίαθομθ δα “ΒΟΉ Ῥαιβαβ: 

488 ΟἹ] 51 ν6]]6 }} Ρ υβ ααΪ, [8 6116 ἰθυ 166. Δ]16Π] 4Ἰ55θυ ΔΈ 0] 

τηδίθ Δ] 1ΠΥΘΏΙΓΘΙΩΠ. ΘΙ ΠΟΘΙ ΠΟΠΏΜ]]ὰ ΠΟΤῚ 6 Χ 

115, απ ἃ ΠΟΌΪΒ αἰβραίαία 5αηΐ, [6116 ἃ πον] 18πΉ416 81] 

Ῥοίουτπηί, 11π6 ἰἀπίατη ῬδιιοἾ85. ΘΟΙΠΤηΘΙΠΟΤα 0, 4πο04 ρῥτείθυ- 

ΤῊ] 11 ΤῸ5 ἴρ88 νϑίαί. Ῥαΐαΐ θῃϊμὴ υἱνῦ ἀοο ββίτηιιβ, “ΒΟ ΠΥ 

Ἑ5ΥῸ ὨΠΙΏΘΙΠΠ ὈΘΙΒΟΠΔΙΙΠΣ ΟΠΟΙ ΔΙΡΙΓΓΆΤΙΠ ἤ155886; ἴῃ 

ΒΘ ΒΙ αἸ 115 θη οχ ΠἸΡΙΒ. ΘΠ] ῬΘΙΒΟΠΪΒ ΘΟΠΒ 1556, 

Θοάθιηηιιθ ΠΙΟΤῸ ἔπϊββθ οπουιτη (ΔΟΙτοση, ῬΠοτοΙ ἀπτη, 

Ἠδαάσῃ; Ἠδ]α 65 ἰδηηθη [οτίαββα βθρίθιη, 564] ΠΟ Ρ] ΤῸ 5 

ἴαϊ55θ. Νοὸὴ απῶτᾶπι, ΖΕ ΒΟΠΣ] νι, αποα νοσαΐ, ΄ὰ0 

ΒΡδΙΙΟ ΠΗ Ραΐοῦ : απο ἐν απ| Ῥαγίθηι σοΙηρ] ΘΟ “{π|| οἰ τὴ 

1ΠΠ1π|5 ἐθιηρουῖβ, απὸ ΟΡ ΟΟ]65 {Γἀροθ 185 ἀοασυ: 564 τι ἴρβ8ὰ 

ἈΥΠ5. 1118, ῬΥΪΠΟΒΑῸΘ. ΘΟπδίιβ “ἜΒΟΉΥ] Ἰη ΕΠ] ράτηιιβ, χαβ 

ογθάδί, σπου ΟΧ ἰδ: ῬΔΊΙΟΙΒ. ῬΟΥΒΟΠΙΒ ΘΟΙΩΡΟΒΙ  {||556; 

ΠΟΙ τη040 Δ ΟΘὨ 1015 68 (6 Τὸ ΒΟΤΙΡ(ΟΥ 15. Δη (14 1|15 ΟΠ] 118, 

5664 ἀἰβογίθ ἰθβίδτι5 ΘΟ ταυῖατη ὃ Οπσπτηατι6 οσοηδβίοθί, σμουὶ 

οδη08. ῬΥΙΠΒ, ΠΠΔΙῚ δΟΐΟΙ ΤΠ ΒΘΙΤΏΘΠΘΒ δὲ ΑἸ νου Ϊα 1 τιδιὶ 

[Ὁ1556, 415 5101 ρϑυβαδαθαΐ, ἔπ]πτη ΘΠ ΟΤΊΙῚ γΟ 665 ῬΤῸ Τπβίο 

οοποθηΐαπ ΘΠΟΥ] ΠΑΡΙἰα5. 6556, ῬΥΈΘΒΘΥ ΓΤ ατμ1 ΟΥ̓ Ο]11 ΟΠΟΥ 6 Χ 

ααϊπαπαρτηία ΥἹΤῚΒ οββθηί ὃ ΝΙΜι ΘΟ]]ΠρῚ βία ΒΊοτη- 

ΠοΙαϊπ5 ΘΧ ΠΙ5 0515, 4105 αἸχῖ, Ομ οΥ5 ΕᾺΡΙ γττη, (ΔΙ ΤΌΤ], 

Ῥποτοϊάσμη, Ἠο]δάπιτη : Πᾶ5. ΘὨ]ΠῚ ὈΘΙΒΟΠΒ ΘΟΏΒΘΗΒΙ δηϊ]- 
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ἀαϊτα 15 ΠΟ 5] ΡΟ ἃ5 ΠΌΙΙΘΙΌ 6586; ΠΘΟ Ὀ]Ό͵65, ΑΔ] 6556 

ΟΥ̓Θἀουθηΐαγ, Ργοάποὶ ἴῃ ΒΟΘμδΙὴ Ροΐαϊθβθ. Αἴ οΧ 15 5011 

Ἐτϊατιιὴ. ΟΠοττ5, 401 Δ] αἱ] Ῥτοθατθ ροββὶΐ, υϑι πα υἰίαν. 

106. οεθίθυβ δῃΐτη 165. ῬΙΔη6 Ἰηοοτία οδύ πη 1 (Δ01115 6] 

{10 σΠοτα 5, 6χ Αὐροηδ[15 ῬΟύΤπ5 ΘΟΙΩΡΟΒιϊτη [1556 ΟΥΘ α10116 

οϑδί, Π)ὲ ῬΒοτοι πηι σῃ ΤῸ ὩΪΠ}1] οοηδίαϊ: 6] 51 Πα οχ ῬΏΟΤΟΙ 

δΠ1αθτι5, σουΐθ 1 115 δὔϊδιη (ΔΟΥΡΌΠΘ5 ΠΟΘΙ ΔΗΪΌΣ, τπὖ 56Χ, 

ΠΟῺ {{65. [πΘΥΙηΐ, ΠΘ 486 1118 ΓΟ ία556 51η6 σουθιβ. Ἠ6]18 465 

ααϊάθιη δα ἀπ16. ΟΠ οσιη σΟηΒ πθττιηῦ : 615 γΘΙῸ σΟ0η- 

θη αἴ, ΠΟΠ ἔπ1556 115. 8185 βδρίθιη γ68] οὐΐο ΤΏΡ 85 ΤΏ1η1- 

ΒΟΥ Ιοσοὺ δα]πποΐαβ, αὖ βθρίθμι ΤηδίϊῸ 15 ρθαϊβθατδ 

σοηδβοοϊαίξ βαηΐ ἴῃ ΘΡΡΙΟΙΌι5. ΕΣ ΡΙαΙ5 ἢ δα ὙἹ δ γητ8 

Ευτα5. ΟΥὐδαθθαίαν 58Π6, Πδ5 ὨΠΙΠΘΙῸ (165 6586; ΨΘΓΌΙη δϑΐ, 

ὨμΠΒη 81 “ΒΟ ἢν ]Ότη αἸβουίθ Ῥ] 165. ΘΟΙΠΠΠΘΠΊΟΤΆΓΘ: ΘΟΠΟΘαΔΙΏ 

οἴῃ, 11ὰ ν. 140. ἔγειρ᾽ ἔγειρε καὶ σὺ τήνδ᾽, ἐγὼ δὲ σέ, εὐ ν. ὅ88. 

πολλαὶ μέν ἐσμεν, λέξομεν δὲ συντόμως, 46 ΟἸΌτ5. ΔΟΟΙΡΙ ΡΟΒΒ56, 

Θίξι πθ60 Ρᾳΐο 1ἴὰ 6556 ΔοοΙρι πα, οἵ νὴ 80 Υἱτ θη ΠΟΙΊΠῚ 

Ἰοσουι δα 1.  ΡΥθίδ 016 ΠΤ] 111 ν 1460 : ΠαΠΙηα 116 ΠΘΡΘΠῚ 

ΕΧ 60, ηποά ν. 48 56η6η. οἴ (ΔΟΙΡΟΒΙθι5. οὐ Ηρ ΙΒ 

σοΙηρατδηΐαν, 46 ΠΙΙΠΘΙῸ Ομ] α πᾶ) 60]}101Ὶ ῬΟ556, απῷ 

ΒΙοΟΙ ἢ 6111 βοηΐθηία οδϑί, Δ1πἃ ῬΙῸ ἢοο διρυμηθηΐο β0Ὁ- 

Βα πᾶ, απο οὐαηΐ 41] ΠΟ ἴον ραϊαθιηΐ, ν. 2348. 80 

πηᾶὰ ΕἸ ΤΙ ΤΘ]]]ὰ5 νοῦ ἀ18]} ΘΟΙΙΡΘ]]α11: ἀθῃ1 686 

Ἐ1Π11 {πἸθᾶτη διιοϊουιαι! Βοο]]αβίθθ, αὶ δα ν. ὅ8δ. αἸβουΐθ 

αυϊηάθοϊπη Εἰ ΥΙαΒ. {π|586 ΒΟ : Ππ14 181 15. ΔΥΡῚΠΙΘΗΤΙ5 

ΟἸΠΠΙ 5 οἰἤοιάν ἢ ΝῚΠ1] γοτο, αὖ ΟΡΙΠΟΥ. Τιδιᾶαθο ΘΏΪΠ, 

4 ῬΙΟΡΔΌΙΠΘΙ τοβρομθθι δα ἢ ἄπο, ῥυῖτηο, πη648 

ἰάθη, 51 ἴτθβ Τπουπηΐ, θυ] ἰδία 46 αυδαταριπία ΕἾ115 

ΟΥΠῚ Ῥοίποιιί, ααῷῷ 51 δ νουϊταΐθη τονοοδίασν, απ14 Δ]1πά 

ααδτη ἢοο ᾿παϊοαῦ, Ρ]υγ65, αἀαᾶτη οροτίθθαΐ, [1556 ὃ ἀθίη66, 

απομηοάο, αιοα οὁχ Αρβίπθ ἴῃ βθουπάδ ποβίγασιιμι 6115- 

ΒΘυ Δ ΠΟΘ] δἰ] 1 ηγ115, Δρουα πη ρούπουΐ ὨΠ]τηθατιθ απ ὈΠΠΙ ΠῚ 
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ΟΥ̓ΠΘΗ {γάρ ο 80 111 ΘΧΡΙΟΌΓΤΔΙΙ, ΠῚ 1ἃ 1ῃ 60 {Ὁ1{ ῬΟΞΙΓ.ΠΊ, 

αποά, απε ἰτθβ Βα ὈΘδηΐαν ΕἜΤΙ8θ, ΘΠ ΠΤΕΒ 6556 Ροθία νο]πθσαί. 

Αὖι, ᾿ηαταῇ [Ογΐαββθ, ῬΤΌΤΒΙΙΒ. ἸΠΟΤΘ 1116. οβί, ἰατη ηΡι ἀΘηΐου 

ΘΟΠ ΘΙΠΠΙ ΓΘ]ΙΡΊΟΠΘ5. Ῥοΐα]556, αἰ {1185 ΠτΤΏΘ τ ἀΘΟΥΤ ΠῚ] Ῥ]Ὸ 

ΔΙΌΙΤΟ τη] ΠΡ]1Ιοατοί. ΜΠΗΐτη6 νοῖο. ΑἸπια οϑὲ 6 Π1ΠῚ, ῬΙῸ 

ἼΠῸ ἄθο ΡὈ]π165 ᾿πίτ ποῖ; πᾶ, 41 διιηΐ ὨΙΠΠΘΙΟ Ὀ]ΌΓΟΒ, 

ΘΟΙΙΠῚ ΔΙΙΡΘΙ ΠΕΠΙΠΘΥΤη. {ΠΠπ| ΘΗ] δίαιτα Ροτῦ τη] 10}1- 

σαπᾶο, ΠΟΙ ΠΟ ΒΟ] πη σΟηβοσν αίατ, ππαθ ΕΤΙα5 οἱ τδί!αβ 

8111 ἀπᾶβ, 81115 [ΤῈ5 θϑβϑθ δχιβαπηατιηΐ; 566 ΤηΔρῚβ. δἰϊΆ τη 

ΘΧΒΡΙΘμθβοῖί. ΟἸηηϊποαιθ 1ῃ ΕἾΜ115 Δ]1Π156116 Πα] ΠΞΙΠΟΩΙ 

ΠΤ Η1 115. ΤΠ ΟΟΥ ΠῚ ὉΠ] ΘΠ) ΠΠΙΠΘΙΊΤΗῚ ΤηΘΉ 0115 ΠΟΠΉΙΠΌΤΩ 

ΟὈνθυβαίατη 6556, ν6] 11π6, ατιοα ἀρὰ Ἡ οτηθσυιηη οὐ Η ΘΒ Οα ΠῚ, 

ἀοῖπάθ ἀρὰ Ρ]ατῈ5 ἃ1105 οϑύ, μητρὸς οἱ πατρὸς ᾿Ε;ριννύες, ΔΥΡΊΙΘΤΘ 

νιἀθίαν. Οπαγο ΒΟ  ] τη Οὐ 1 0116 οβί, ἡσπιτη ΕἸ Ϊὰ5. ἴη- 

ἰτοἀποοτοῦ, {1 0τ|5, αι ῬΤΌΡΤΙΘ ΕἸσΙεῈ Πα θδηίατ, σοτηϊαΐατη 

Δα] ΆΠΧΊ556. ΔΙ 1ΆΤΊ1Π1, α188 νυ]ἃ 1ΠΠ᾿ᾺΥ 1 ΤΠ] ΟὈΘιμηΐ6 5, 500 185 

1115 οἵ Δ πη] Ἰβύτοο θββθηῦ. ἘΠ ΔΠΊΠ]16 16} ὩΘΒΟΙῸ ΔΠ ᾿Π6]ΙΟΔΤΘ 

νΟ] που ν. 3584. ἡμεῖς γάρ ἐσμεν νυκτὸς αἰανῆς τέκνα, ᾿Αραὶ δ᾽ ἐν 

οἴκοις γῆς ὑπαὶ κεκλήμεθα. ᾿Αραὶ ΘΠΪΠ ΠΕΙΠΘΙῸ 5ιιηΐ ᾿πΠπηϊΐο. 

564 αὐταὶ ἀπὈιΐθτητβ, αιπιτη Οοτίππιθ Πα ὈΘδτητ5. 16] οΙ τη ἴῃ 

ΘΧίγοτηβ ΟἸΠΟΘΡ ΠΟΥ 5. τὉΪ Οτθβίθβ, ΟΘΥΉΘΥΘ. 5101 νἹβ15. ΠΟΙ 

ἘΠΆ1 ΔΙ] ΠΔ ΠῚ, 564 ΡῬ]ατοβ. ΕἸΤ]85, ΔΙΙΡΟΥ ΠΏΤΠΘΙΤΙΠ ΘΆΤΤΩ 

να θί, δ α116 16 (ουττι5 δχοϊατηδὶ συ. 1057. ἄναξ Απολλον, αἵδε 

πληθύουσι δή. (τι νετθα αππτη ἀρθυύιτη 516 46 Ῥ]αυθτι5 “αδτη 

46 ὑθτι5. 161, 414 σοί ὈἸτηῖν, εἴῖατη 114 1ῃ ἘΣ ΘΠ] ΠἸΡτ5 

γ. ὅ8δ. πολλαὶ μέν ἐσμεν, τἰ σομεοηῃίδηθατη οβί, 46. τηΔΊΟΥΘ 

Δ]Π16ὸ ΠΕΠΊΘΙῸ ἋαἸοίμμη ΔΟΟΙΡΟΤΘ: απὸ ἰδοίο 184Π| πθ Π|πᾶ 

αὐ]άθηῃ ν. 140. ἔγειρ᾽, ἔγειρε καὶ σὺ τήνδ᾽, ᾽γὼ δὲ σέ, ἜΧ116 εΥἹΐ. 

ΠΙᾺ δπίοτη, αποα ν. 3948. πθὰ ΕἸΣΙ τ ΤΟ] 5. ὨΠΠΊΘΙῸ 

ἀ8}1 ΘΟ Ρ6]]ατθ νἹἀθίαν, ἰαηΐο τηϊητ5. ΟΠ 6115 Παθοῖ, ααοά 

ΠΟΠΠΪΒΙ 644. 4περάστῃ λεύσσετον πάντα ρτςΟοπί, 4πδτη ΘΟ ΟΠ Θτὴ 

ΒΙΒΡΙΟΘΙῚΒ ΘΟΥΤΘΟΙΟΥΙ Ότι5 ἀ6 6 τ], {πὶ σΟάΙοιπ οὐ Α]ἸΆ 1 πε8 5οτ]ρ- 
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[τάπη, λεῦσσε τὸν πάντα, αἴ: 58η6 ἋΠΠΠΟἸΠΟΥ οδύ, νἹΠΠΟΒΆ ΠῚ 6556 

Ρυίΐαθαηί. τῶ νεῦρα, ΗΪ81 8]] αυϊαὰ νι] σΟΠΙΤΔΧΟΤΠΗΪ, 

αποάδιητηοᾶο σοτη ρδγα τ ῬΟΒΒιμμΐ ΟΠ] 51}}}}} ἸΟ 016, ατ185 

δϑύ ἴῃ Πὶ5 Ῥο]θιηουβ [ἢ ΟἸΔΏΟΠΘ ΡΙῸ ΟὙΠΟΡΊΤΟ ἢ. 5. 580 

ἄπο: ἐπαίνει μὲν σὺ τὸν ἑστῶτα, τὸν ἀκλινῆ, τὸν νεκρόν, τὸν μηδὲν 

στήλης διαφέροντα" ἐγὼ δὲ τὸν πεζόμαχον, τὸν ναύμαχον, τὸν πανταχοῦ, 

τὸν κατὰ μικρὸν μέγαν, τὸν ἀντὶ πολλῶν ἕνα. Ηἱβ οἸηΡτ5 

αἸΠρθηΐθι ῬΘΥΡΘηβ15. [αίθππιη οὐδ, Ῥοθῖαθ ΠῸῚ ΟϑηΪΟΥΙΤη 

ὨΠΙΠΠ] ΘΙ ἽΠῚ ῬΟΙΒΟΙΪ5 [ἈΡῸ]:, 564 Πδ5 αϑιζαο ΟΠΟΥῚ ΠΌΤΠΘΙῸ 80- 

σΟΙΠΠ]Ο 4556, τί, 51 ΤΪΠΟΥ Θϑϑθί ῬΘΥΒΟΠΆΤΙΠῚ ΠΕΠΠΘΤΊΙΒ, ΔΘ ΘΤῚ 

Δα θαουῖί, αὖ τη ἘΣπτ ΘὨ] Ἴ 15. οὐ ΘΌΡΡΙΠΟΙ 5. ἘΣ Τ1Ρ1615, οἵ, αὐ 

ΟΥ̓ΘΘΙΘ ῬΔΥ οϑί, ἴΏ Ζβοθυ Ηδ]δαάῖρι; Ξ]Π ΤηΔ]07 Θϑββθύ, 

τηϊηπὶ, αἴ 1 ΖΕ ΒΟΉ] ΘΠ ΙΙΟΙΌτι5, ἴῃ αα]0115 βοιΐ6. ΟὈβουν αν 

Βοροκηϊιβ βοάθϊο σαν οΥ], ΠῸ ΘΟΙΏΙΠΘΠΙΟΤΘΙΠΙ ΠΠΙΘΙ 5. 1)8- 

πιάση. ἨἩΒΉΜΑΝΝ. 

ΒΙΟΙΗ61411 νοῖρθὰ απ τβριοιῖύ Ηθυπηδπηι5, πο δαηΐ: 

Ῥιεῖ, δα Ῥεῖβ. Ρ. Χχὶ 5664. “ ϑ'ϑα σαοιίαπη (ΠΟΤῚ τηθηΐϊο 

ἰη]θοία αϑί, Ἰθοίοσθη Δ] πϑηΐϊα] πὶ ΠΟΤ θο1.0 ἀπππ ΤΠ]ΘΔΠ] 

46 ᾶο αιςφδύομθ βθηθηί τη ῬᾶιιοῖΒ ἀθοϊάσοη. ΤΤοίαμι 

1104 ΘΟΠΙ θη πη] (6 (ΘΙΤΌΤΘ ϑρθοίαίουθαβ ᾿π]θοΐο, οὐ ἀθ 

1ερθ ἰδία οσοδβίομθ ἰαΐα, τϑ]οἰθπμαπὴ ραΐο: ὨΘα4Θ6. ΘηΪη 

ααϊηαπαριηία ΕΠΥϊ Ὁ]Ὲ15. ΤΘΙΤΟΤῚΒ. ἸΠΟυββιββθηῦ πᾶ Πα]η- 

ἄδοῖπὶ; σαι ΒρΘοίδ ἢ! ΠΟΙΟΥ͂ ΠΟῸῚ [8 ΠῚ 6. ὨΠΠ61Ὸ ΟἽΠΟΙ 

αΠαλ) 6Χ δρραϊαίᾳ ρϑηᾶθγθούέ. ἤΐππὸ δπίθιη {θυτ] Ποτι 

π15586 ἸΙαπιθί, ἴα οχ 'ρβϑῖῃβ Ροθίς Ἁθβουρομθ, 681 

ΕΧχ Ῥαδιιβδηϊεβ ἰοοο 1. Ρ. 90. βἄ. ΑἸᾺ. πρῶτος δέ σφισιν (ταῖς 

Εὐμενίσιν) Αἰσχύλος δράκοντας ἐποίησεν ὁμοῦ ταῖς ἐν τῇ κεφαλῇ 

θριξίν. Μα]α6 δπίθιη ἀπο 8η ἴῃ ἡηοήϊοῖδ, ααϊθτι5 ΖΕ ΒΟΥ] 18 

τηβίχαν ταί ρα]ριία ἐἐχηῖδ, ἸοσΒ οϑϑοῦ ααϊηηπεριηία ΕἸ 115. 

Ουϊηθίϊδπη ἰδηΐιΠ}] ἃοϑίύ τπὖ σα Πα δρΊηΐα, 5111] ἢ ΒΟΘΏΔΠῚ 

ῬΙΟΘΊ1556 Ρυΐθηη, πιὸ σΘΥθ 1 ΤῊ1Π1 νἹἀθαίασ, ἢ6 ααϊ ηθοῖη 4]- 

46ηι, 564 {165 ἰαῃίπηη, ἴῃ ΟΥ̓ΟΠ δία ΘΟ ΒΕ 1556. ΝΘΟΤΘ ΘΗΪΤῚ 
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ΟΥΘα10116 οϑί βου] τη 1 δέ Βρουβί 1580 την ΠοΪορΊα 

ἰᾶτα δαάδοίθυ ᾿ηποναβ56, αὖ ΠΌΠΏΘΙΙΠῚ ἀθδτιη, 4π85 ΑἰΠ6- 

ὨΪΘΏΒ65 ΒΕΠΊΠΊ8. ΟἿ Τ]]ΡΊΟΤ 6 ΟΟ]οτθηΐ, 6χ {10 τ|5 δα αὐϊπαπᾶ- 

Βἰηΐα διροτγοί : ὙΘΥΘ ΘΗ]ΠῚ ΟὈΒΟΥναυΌ ΘΔ] η Δ 51π5 1ῃ ΕἸ ΙΒίο] ἃ 

Ὧἀθ Ηοτοάθ Τηΐδηίοῖᾶα Ρ. 306. ἀθογιπὶ ῬΘΥΒΟμἃ5. ΠῸῚ ΠΩΡῚ ἃ 

Ῥοθδί!β, 588 δοοῖρὶ. Ἐποάθηι ρουίπθί Ασιβίοίθ!β ΟὈΒουν ί10 46 

{ΠΔΡῚοΙ5; τῶν γενομένων ὀνομάτων ἀντέχονται" τοὺς γὰρ παρειλημ.- 

μένους μύθους λύειν οὐκ ἔστι. 'ΓΘΥΏΔ5 Δαΐθτη ἤιϊ5βα ΕἸ Θἢ1488, 

Υ6] ῬΟῚ5. ΠΟΙΒΒΙΤΠ ΠῚ δϑί ; ἰθυμᾶβ ἰδ) Ροδίαβ ἈΡΊΉΟΥ 588, 

Ιοςα, 1 Βεφααπίατ, ονποπηΐ. Ελαρ. Οτθβί. ν. 1064. 

ἐνθένδε τ᾽ ἐλθὼν τὴν ᾿Αθηναίων πόλιν, 

δίκην ὑπόσσχες αἵματος μητροκτόνου ἡ χες αἷμ, 

Εὐμενίσι τρισσαῖς. 

Ἡδτροοταίϊο ; Αἰσχύλος Εὐμενίσιν; εἰπὼν τὰ περὶ τὴν κρίσιν τὴν 

᾿δέσσου: χὲ τ: Ἀουτιυνονς εἰσὶ δὲ τρεῖς, ᾿Αληχτώ, Μεγάρα, Τισιφόνη. 

Ουΐη οἱ ᾿ρ886 ἰβομν 5 ἰτ65 ἰδηίαπη ΕἸΤ]Δ5 1Π 566 Π 81: ΡΤῸ- 

ἀ11556. οἱαυιββιθηθ Ἰηαϊοαῖ. {πὰ ἀθ 1115, ἃ ΟἸν φοιη βί8 

ππηῦτα οχρεοτροίαοία, Θχοϊδτηδΐί, βοτοσθ πὶ Θχοϊίαμβ, ᾿Εγειρ᾽, 

ἔγειρε καὶ σὺ τήνδ᾽, ἐγὼ δὲ σέ. Ουἱά πος ἀρθοιϊα57 Αἀν. 49. 

Ῥγίμῖα ΟΒοσαμ οοτηραγαΐ οὐτὴ (ἀογρ Ομ θῈ5 οἱ Η ΔΡΡΥ 5; {Γ68 

δαΐθιη (ἸΟΥΡΌΠΕΒ οἰ δηΐ, ΠῸ5 Ηδρυῖ. ἰὐπ5 ἰδῃίπτη ἸΟΟΙ5 

εβί, 41 δμυῖϊο ΟΡ πϊοηὶ 8ανθυβατ νἱἀθαίαγ. 1)161{ θα] θγὴ 

ΘΠοτὰβ νυ. ὅ3ὅ. Πολλαὶ μέν ἐσμέν, λέξομεν δὲ συντόμως. ὅ'64 

πολλαὶ ὩΟῺ Τηΐη15 τϑοίθ ἀθ ΠἸΡῸΒ ἡπᾶτη (8. ΠΙΔ]ΟΥΘ ὨΠΙΠΘΙῸ 

αἸοιϊίατ. 

ΘΊΤΏ1165. οδιιββε (Δοϊπηΐ αὖ ραΐθμι ἴῃ (Δ 1115 οἱ ῬΠοσοϊβίη 

ΘΠ οι [1556 ΟἼΟΥ, ΠΕΠΊΘΓΌΙΩΗ, ΠΘΙῚΡΘ ἰθΥΠΆΥ ΙΗ ; ΟἸ1Θ ΠῚ 

οἴδτῃ ἴῃ Ηδ]16βῖη ἰοτίθ οχ {10 τπ|5, σαυῖθ ΟΠ Ὀ] ΠΥ 15. 18 ΠῚ 

βδρίθιη σοηβί 1556 ΟΡΙποσ. 8Πη81 απϊάθιη Π]128, ατι8 1ἴπ 

ΞΌΡΡΙΙΟΙθαΞ ΟἾΟΥ ρατίθβ βυβίϊηθηΐ, αὐϊηασυαριηία οὐδηΐ 
Α 8 
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(ν. 810.) 5ββα ρᾶγιτῃ ὙΘΥΊΒΙ 116 οϑὲ ᾿ἰδύσι ὨΠΙΉ τι. 5ἰ πηι 

1) ῬΌΪ]ΡΙΠ5. βίθιϊβθθ. Οπτπδιῃ ἰρΊι ταῦ τηθὰ 5:0 βϑηίθία 46 

ΟἸοΥῚ σομβθ 1006, ΟΧ ῬΥΘΘΙΉἾ5515. ΘΟ]]Π]ρΡῚ ρΡοίθβί, πθῖηρα ἴἢ 

ΖΕ ΞΟ ὠνὸ οδτίδμη Ιθρθιη, α188. ΠΠΙΠΘ η 615 ἀοἤηϊγθί, 

ὨῈ]]Δ}} ΘΧϑΕ1 {1556 ; φιοα ἴδηι δχ μαίαχα ΤΥ τη ΟΥΘα10116 Πί, 

51 ΤΘΟΘΏΓ5. ἰγαροθαϊεθ ΘΟΠαΙ ΠΟ Θἢ Βρθοίδ 5, 81 ῬΥΙΏΙΒ 

1056. Ζ βου 5. 6χ πππηο βαβεα]εναΐ, τποαϊσοηπθ Ἰηβίγχ ϑγὰξ 

ἀρραζαίαᾳ. ΒΓΟΜΕ. 

ὅ89. Ὑ--παλαισμάτων] ΤοΥία, πὶτηϊσαμι 'π ποία! ομ]τι5 

ΔὈ])]ΘοίλομΘ 1ῃ ἰθυτὰμ νἹούουϊα Θοηϑί1|. Ρ]αΐο ἴῃ πὐα πγάθπιο: 

ἔτι δὴ ἐπὶ τὸ τρίτον καταιβαλὼν ὥσπερ πάλαισμα, ὥρμα ὁ Εὐθύδημος 

πρὸς νεανίσκον. ὥδπροα 46 Βοηδῇ. ὅ, 8. Ζιοίαίον θ᾽ αὐ)οοξιιδ 

»ογαϊαϊτί ραϊηλαιι, ποη, ἐγασϊαϊέ. ΑΥἹϑ 465: τὸ τρίτον πλεύσας, 

ὥσπερ οἱ παλαισταὶ παλαίουσιν. ΚΑ΄(,Π]ΤΑΝΙ, 

Μοίδρμοια ἃ ρα] ϑίσα Ῥγοῆιυχιῖ. 11101}1. ΑὨ1ΠΟ]. 11. 1. 11]. 

46. ΜΙϊομθ, αἰ ἴῃ ἀγθηᾶμ) ἀθβοθη ἄθηβ ρτοειϊα!ϊ , ἀνστὰς δ᾽ 

ἐν μέσσοισιν ἀνέκραγεν, οὐχὶ τρί᾽ ἐστίν; ἕν κέϊμαι, λοιπὸν τἄλλα 

μέ τις βαλέτω. ῬτορΡ. 1. Χ1ΠΙ. 7. Ῥοτγαϊίαβ ἴῃ απαάδτῃ ἰαγαϊβ 

ΡΔ]]ΘΒΟΘΤΘ ΟἸΠῚ5. [ΠΟΙΡῚ5. οὐ ργήηιο ἰαβρδιι5 ΔΌῖτο συ. ὅ88}- 

τηᾶδῖι5 ὔΧοτοῖί. Ρ]Ιη. Ρ. 900. Ῥθ». (αιθιη ν] 46) οἷαί ΞΟΡΠΟΟΙΙ5 

γϑίβιιη 46 ὑἴθμουο, τίν᾽ οὐ παλαίουσ᾽ εἰς τρὶς ἐκβάλλει θεῶν ; Ιά. 

ϑυϊα, ν. τριωχθῆναι. Αρ. ν.. 179. ΟἼΟΘΡἢ.. ν. 386. Ἠώς δοη- 

{0}: ΗΒ  ]ς. ΑΠπᾺ]. Οὐ. τη ΑΠ1Π0]. Ρ. 1ὅδὅ. Ν᾽ ιβιβ ΒΟρΡΠΟΟ]6ὶ 

(ριη. ἴη6. 28. ἂρ. ὅἴον. Π ΧΧΊΠΠ]. Ρ. 239.) βϑάθι ἱπαϊοανιΐ 

ΗἩοτμδπηη. δὰ ὙΊρ. Ρ.. 811. γιά, Δ, Ῥ. Τι6χ. 1οῃ. ν. παρὰ ἕν 

πάλαισμα Ἡοτοῦ. ΙΧ. 88. 00] οἵ. Ὑ Ά]ο]κ. αὶ οὐταΐ, Ὡϊ, [Ἀ]1ου. 

για. οὐ αἸοββ. Αρϑι. ν. 167. Ἡ ιπάοτί. δα Ῥ]αίοῃ. 111. Ρ. 819. 

601. Ρ. 381. γνυγυίθῃ 86}. δα «“π|]|14η. Ρ. 214. ῬΙπίατοι. Ρ. 1814. 

οἰζαία8 ἃ Ν'. 1). Ἰῃ τηδυρῖπθ 111 ΜΈ, διὸ τοῖς τρισίν, ὥσπερ οἱ 

πένταθλοι, περίεστι καὶ νικᾷς. ΒΙΟΜΕ. 
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ὅ43. πρὸς δέρην τεμών. ΟἿ, Αρᾶτη. ν. 431. πολλὰ γοῦν θιγγάνει 

πρὸς ἧπαρ. ΜΙᾺ. 5βιιρτα ν. 103. Νοῖ. ΟἿ, 

540. δεῦρό γ᾽ ἀεί. ΟἿ ΝΑ]ΟΚΘηεον. δα ῬΠασπἾ55. ν. 19]. Ῥουύβοι. 

δα Οταβί. ν. 1679. Β}κίζου, ἀπθοάοί. 1. 18ὅ. Δεῦρο: πολλοὶ μὲν 

ἐπὶ χρόνου τάσσουσι τὸ δεῦρο, οἱ ῥήτορες δὲ ἐπὶ τόπου ἀεί. Ρ. 941. 

ἕνιοι τὸ δεῦρο ἐπὶ χιρόνου τετάχθαι νομίζουσιν, οἱ ῥήτορες δὲ ἐπὶ τόπου 

πάντες αὐτῷ χρῶνται. ΟΥ, Ἐϊγιι. Μ. 5680]. δὰ Ἐπερ. Μοά. 

ν. 66. οα. Μαί[ῃ. Βοθοκῃ. 46 Ῥ]αί. Μηη. ».102. ΒΟΉΝ ΕΝΚ. 

νά. Ῥογβοη. δα Οτοβί. ν. 1679. Ῥῃωηββ. ν. 1994. Ξ9Π0]. 

οἰδαῦ Εὐαιρ. γϑυβαμη, δεῦρο μέν μο;: τόνδ᾽ ἀεὶ τείνοι λόγον. ΒΤ, ΟΜΠΝ. 

ψια. Ῥοῦβ. δά Οτγαβί. 1ος. οἱ. 

ῦς. Κϊγμην ἐγ) 16} 76 οἱέ Θιμ))υ 46 τγι{6γ 716 1675 δίειμι ρα ἐγ θῊ: 

φῃη6η.. ῬΑΌΥ. 

ὅῦ38. Ορέϊιπθ Ξομο]αδίθα. Τοία5 Ἰοοὶ Πα βθηβιιβ δέ. Αἷθ 

Ογεβίθα 56 τηδίγθτη ΤΠ ΟΥ Ὁ οἴ55886. απ1ὰ ἀαρΡ]1Οἱ μίδοι]ο ΡΟ] ]αΐα, 

οὖ ΨΙΠΠῚ 51 1 δύ ᾿Ρ5105 Ῥαί ΤῊ 5111] οσοξαϊββθύ : 1Ππ6 δυιΐθι 

Αρδιηθιηποηῖ, ΠΟΟ 5101. 18] αΥΤΟΒτιΤὴ {π1556. Πβροηαεί Ομουτ; 

Αἰαα τὰ 1]]ὲρϑῖι5 νῖν15, απ Θ᾽ ΠᾺ]Π]|ἃὰ {101 1Π]}π01ἃ οϑύ ἰμοία : υἱυ] 

δυίθυη οθάθτῃ 111 τηουίθ 588, Θχ ρίαν; α18γ6 ΠΘΉΠ16 ΑΡΘΠΊΘΙη- 

ΠΟΏΪΒ 1] 118. τηδ ποῖ. ΝΠ] ΘΥΡῸ ΠῸΠῸΟ τηδί 1] ὑτι80 1Π] τ]ὰ 6Χ - 

ῬΙΓΟΌΤΑΙΙ ρΡοίαϑί. 

ὅδδ. ὅμαιμος] Οοπί, ν. 906. ὈΙΝΏ. 

ὅ62. δικαίως ---δοκεῖ. 50. πεπρᾶχθαι. 

Ῥρδύβομτ5 οἸαύ (ΟἸσοτόπθ (6 Τηνθηΐί. 10. 1. 135. Ογθβίθβ 

βὲ δασιβοίμη τ] Δ. 110 1611, ΠΙΒῚ ἤος αἸοαῦ : «16 60] ; 1118. ΘΗ] 

Ῥαίγθιη τηθῖη οὐοϊάοταξ : ΠῸῚ Ππϑροί αθίθηβιομθιη. ἔὙρῸ 

6] 5 σδτιββεθ τα ῦ]ο δύ αποα 111 Α ρμηθι μη ΠΘ ἢ ΟΟΟΙΘα. 

ὅ7ὅ. ια. ὕτβιη. δα ἄδη. 11. ὅ88. Β1ῚΟΜΕ. 

ὅ76. ϑρΥ. ν. 1ὅ. Αρϑῃ). ν. 922. θεούς. τοι τοῖσδε τιμαλφεῖν 

χρεών. ἩδβγοΙ. γ. τιμαλφής. οἷΐ. ΖΠΒΟΏΥ Τριροη. [Ιηῇᾶ ν. 

784. ὑπ’ ἀστῶν τῶνδε τιμαλφουμένας. Ῥ]αίο ἴῃ ΤΊΠΙ. τικαλφέστατον 

χτῆμα χρυσός. ΤΙΥΘΟΡΒΤΟμ (ἰἀϑβαπαν. ν. 360. Ῥα]]δά πη 
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ΔΡΡΘΙ]αῦ χοῆμα τιμαλφέστατον. Ποία ἀράποιπί ὐτατητηδίϊοϊ ἃ 

τιμὴ οἱ ἀλφεῖν 1. 6. εὑρίσκειν. (ΠΟ νϑυθυτη 5616] ἴῃ Τταροα]- 

ΔΊπτη ΤΟ] 14 1115 οσσαντ. Ελατῖρ. Μά. ν. 3501. φθόνον πρὸς ἀστῶν 

ἀλφάνουσι δυσμενῆ.) νά. Ἐυίγτη. Μ. οὐ ἀπαΐδῃ. “ποταπ ΠΟΟ ν. 

τιμαλφὲς αἸϊατη οΥἱρίποπι 8441|. ἐκ τοῦ τιμὴ καὶ τὸ ἀλφὸν ὃ σημαίνει 

τὸ λευχόν. ΒΟΉΨΝΕΝΚ. 

578. ὥστ᾽ ᾿Αμαξόνος. ὅ1π1115 δε σοηβίσποο ΒΟΌΡἢ. ΤΊΔΟΉ. 

γ. 770. ὥστε τέκτονος, τι] τ]. Ἡ Θττη. ποίδτῃ, 

681. ἀπὸ στρατείας ἠμποληκότα τὰ πλεῖστ᾽. ““ ἐμπολᾶν ἰθρδία 

Ἡοδυομϊο ἰάθη δὲ απο περιποιεῖν, πραγματεύεσθαι, δαί 

Βθουηπιτη 560]. ἴῃ ϑορῇῃ. Απίρ. ν. 1049. κερδαίνειν, περι- 

ποιεῖν." Ηδοίοπαβ ῬΘΠ6 Θοπιθίζιιβ : απ γουθα σοιτιρία ἀοἰ πα 6 

Ῥδββίτηδ 1 θυ Υοίδί! 9 Π6 ν6] οοιτρίϊοτα τοί. Βθοίθ 560]. 

τὰ πλεῖστα ἠμποληκότα Ρ6Υ πλεῖστα ηὐτυχηκότα ἜΧΡΙΙοαί : τη8]6 

ἰδχηθ) ΠΟ ΟΠ ΨΟΙΡῚΒ ἀπὸ στρατείας ἸΠΠΡΘΏΒ, 6125 ΟἸΠΠῚ 

δεδεγμένη σοπϑβίσιιθηα οταπί. ΟἿ. Αραμ. ν. 603. Νοίαπάμχῃ 

αιίθιη τὰ πλεῖστα ὉὍΌῚ ῥοίϊιβ πλεῖστα Θχρθοίδββθθ ΘΙ ΠΉ1Π1ἃ 

βιαηΐ τᾶς πολλᾶς ὑγιείας Αραμ. ν. 100]. τὰ μάσσω 1ᾶ. ν. 584. 

τὰ πολλὰ παντοφύρτα Ἐλη]. ν. ὅ0ὅ. τὸν πλείω λόγον ϑορῃ. ΤΎΔΟΉ. 

ν. 728. μή νύν μ᾽ ἔρῃ τὰ πλείονα ῬῊ]]. ν. ὅ72. τοῦ πλέονος ὠρέγοντο 

ΤΠπαονά. ΤΥ. 21. ααφ ααοτηοαᾶο ἀϊοία 5ἰπί θυ 11 5α 15. ν146- 

Ὀαηΐ. 

588. ΟἿ, ΟΠοθρῃ. ν. 996. ἢ νεκροῦ ποδένδυτον Δροίτης κατα- 

σχήνωμα. ΟΌἹ . Ῥ. Δροίτης. Ἠδ58. Δροίτη. πύελος, σκάφη. 

Δροίτη ΝΙσΔΠάΟΥ ΑἸΘχίρη. ν. 49. οὐ 3910]. εα5, ρ. 69. 

ΤγσοΟΡῃτομ, ν. 1108. Ατοδάϊβ ΟἸδιητηδί. ἃ0 ΑἸἹΡοσίῖο 

οἰϊαίαβ Ἐλγτη. Μ. ρ. 2388. 8. Δροίτη. ἣ πύελος. ὁ δὲ Αἰτωλός φησι 

τὴν σκάφην ἐν ἧ τιθηνεῖται τὰ βρέφη. (ογα(116.) Παρθένιος δέ, τὴν 

σορόν. καὶ Αἰσχύλος. καὶ ἔστι παρὰ τὸ δόρυ καὶ τὸν οἶτον, τὸν 

θάνατον" τὸ δόρυ τὸ εἰς θάνατον ἐπιτήδειον. ἢ ἐκ δρυὸς εἰς οἶτον 

πεποιημένη, καὶ εἰς τὸ δέχεσθαι τὸ σκῆνος. (ν]4. ΟΠΟΘΡΙ.) κατὰ τὸν 
" τ -"- ᾿Ξ -“ 

"Ἕρμιππον οὖν, διὰ τοῦ ῦ γράφεται, παρὰ τὴν δρῦν τὴν ξυλίνην" καὶ 
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ἴσως ὅτε μὲν σημαίνει τὴν πύελον, διὰ τοῦ ὕ, ὅτε δὲ τὴν σορὸν διὰ τῆς 

δι. Ἐπιβίαιῃ. δὰ Οἀ. Μ. ρ. 1726. 11. καὶ δρύτῃ δέ, φασί, πύελος 

κυρίως ἣ ξυλίνη, ὡς ἀπὸ δρυός. ἧς ἡ χρῆσις καὶ παρ᾽ Αἰσχύλῳ ἐν 

᾿Αγαμέμνονι. εἰ δὲ διὰ διφθόγγου γράφεται ἣ δροίτη ἐκεῖ διὰ τὸν οἶτον, 

οὐ κωλύει τοῦτο τὴν ῥηθεῖσαν ἑρμηνείαν αὐτοῦ. συγκέκοπται γὰρ ἐκ 

τοῦ δρυοίτη. ἵνα ἢ κυρίως δροίτη, πύελος ἢ λάρναξ ἐπὶ τεθνεῶσιν. 

ΒΙΟΜΕ. 

ὅ84. ἀτέρμονι---πέπλῳ] οἰ. φαγοηίο. ἄπειρον ἀμφίβληστρον 

νοσανὶῦ Αράτη: ν. 1382. ἄπειρον ὕφασμα ἘατΙρΡΙ465 Οταβί. ν. 98. 

ὈΙΝΏ. 

590. γΙά. τηἴτα. ν. 689. τῷ σῷ λόγῳ. ἘλΙΡΟ]15 Δρ. Βίοῦ. ΤΥ. 

Ρ. 2ὅ. Ττίησαν. Μαίνεταί τε καὶ παραρρεῖ τῶν φρενῶν τῷ σῷ λόγῳ. 

ΒΙΟΜΕ. 

595. λύσειεν. ΟΝ 5 δι ἀἸθηάτπιηι τις. ἔστι τοῦδ᾽ ἄκος ῬᾶτΘη- 

τΠπθίιοα βαπηθηήα βιιηΐ. 

. ὅ98. ΑἸηρῃῖβ ΑἸ Ποηθοὶ Ὑ1Π1|. ρΡ. 336. Οὐ. ἀθάνατος ὁ θάνατός 

ἐστιν, ἢν ἅπαξ τις ἀποθάνῃ. ΒΤΟΜΕ. 

600. ἄνω καὶ κάτω οἴη στρέφων, ΠΟ οὕτη τίθησιν σΟΡΌΪΔη- 

ἄστη : ἐδέογα τ670 ογηα πμρλέογν σοηδέϊέμϊἐ, 5 γι). αἰ6ΟΥ διε) 

φοίνεης; Ὦ. 6. ἸΏ 0400 516, τη040 4117 ἀππροηβ, ΒΟΉΗΠΕΤΖ. 

ἄνω κάτω. Νόδίεγ ἃΡ. Αἴπϑη. ΤΧ. ρ. 378. ἘΣ. ὅόρῇῃοςὶ. Απᾶρ. 

ν. 1068. ἘπαπρΙ 4. ϑαρρ!. ν. 689. ΤΡΙΙ. Τ'. ν. 2388. 484. Βαοςἢ. 

ν. 849. 602. Η. Ευτ. ν. 1807. Ἐ]θοίΓ. ν. 849. Αὐτἱϑδί. Αν. ν. 

8. Τιγϑιβίσ, ν. 710. Μοηδπάου ἴῃ ΟἸΠυβία ἀρ. δῖον. 97. οἱ 

ΔΡ. ὅ6Π0]. Ρ]αίοπ. δα. ἈαΠηΚθη. Ρ. 18. δοίίοῃ ἂρ. ΑἴΠβη. 

ὙΠ]. ρΡ. 386. Ε.. ΝΙιοοϊαὰβ ϑίοθει, ΧΙΝ. ρΡ. 84. ατοί. ἔδοξεν 

αὐτῷ γεγονέναι τἄνω κάτω. ΑἸοχὶ5 Αἰπμοηθὶ Ὑ1Π. ρ. 386. 

Ριπμιιβ ἀρ. 5ίου. ΧΧΧΥ. Ρ. 181. Τιης. τρόπος δὲ χρηστὸς 

ἀσφαλέστερος νόμου, τὸν μὲν γὰρ οὐδεὶς ἂν διαστρέψαι ποτε ῥήτωρ 

δύναιτο, τὸν δ᾽ ἄνω τε καὶ κάτω λόγοις ταράσσων πολλάκις λυμαίνεται. 

ῬΒΠ] ΘΟ {ν. 43. Ρ. 384. ατού. ΒΙΟΜΕ. 
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601. οὐδὲν ἀσθμαίνων μένει] Τ)6 υἱγίδιι5. πμέϊο ἰαῦογε θα]ιαι- 

γίοπαὶς αἰοϊϊαν, βῖνθα ἀθ θιηϊηθηΐθ Ψονἱβ ροίθηϊα, οα] 181] 

στανϑ δυΐ ἀ1ΠΠ|60116 οϑί. διαοϊϊ ορογα, απὸ απᾶ51 ᾿πηρθία, ΠΟἢ 

ἰαϑογὶς αη]ιοῖμ5. αἱ Ἰοααϊίαγ 51]. Τα]. 1ὅ, 721. πθαιθ ἄσθματος 

καὶ ἀπορίας μεστὸς γενόμενος, αἰ ἀρ. Ρ]αί. ἀ6 ΒΒρΡ. Ρ. 496. Νοβίοτ 

Βρτα ν. 2342. πολλοῖς μόχθοις ἀνδροχμῆσι φυσιᾷ σπλάγχνον. 

5ΟΗΠΕΤΖ. 

602. Τυμπρο, ὅρα γὰρ πῶς ὑπερδικεῖς τοῦδε τὸ (ἢ. 6. ὥστε) φεύγειν. 

(ἢ. 6. ἐκφεύγειν.) ἘΠ ΡΈ ουτη οί γάρ: Ζηέψιιο ασίβ, υἱάίο θη δέος. 

608. οὐκ ἔστι μήτηρ] ϑοῃίθπεδαιη πᾶπο ἘλαυρΙ 65 αποααθ 

δχρτθββιί Οτοβί. ν. 551. 

πατὴρ μὲν ἐφύτευσέν με, σὴ δ᾽ ἔτικτε παῖς, 

τὸ σπέρμ’ ἄρουρα παραλαβοῦσ᾽ ἄλλου πάρα. 

ἄνευ δὲ πατρὸς τέκνον οὐκ εἴη ποτ᾽ ἄν' 

ἐλογισάμην οὖν τῷ γένους ἀρχηγέτῃ 

μᾶλλον μ᾽ ἀμῦναι τῆς ὑποστάσης τροφάς. 

Θ᾽] 16} ἴοσ ἀρτα Εἰατὶρ. Πάρτη. πο. ὅ8. 

ἀλλ᾽ ἴσθ᾽ ἐμοὶ μὲν οὗτος οὐκ ἔσται νόμος, 

τὸ μὴ οὔ σε, μῆτερ, προσφιλῆ νέμειν ἀεὶ 

καὶ τοῦ δικαίου καὶ τοκῶν τῶν σῶν χάριν. 

στέργω δὲ τὸν φύσαντα τῶν πάντων βροτῶν 

μάλισθ᾽, ὁρίζω τοῦτο" καὶ σὺ μὴ φθόνει. 

κείνου γὰρ ἐξέβλαστον, οὐδ᾽ ἂν εἷς ἀνὴρ 

γυναικὸς αὐδήσειεν, ἀλλὰ τοῦ πατρός. Ξ5ΟΗΠΕΙΖ. 

611. χω 5αἰέογι, χιιδιι5 γωξμην ποῖ φαίη φογὶέ 7}}6ιι5. 

Μυβρυ. ΒΙΟΜΕ. 

Θ1ὅ. Ατριυμηθπίτιμ 1ἰὰ 56 Πα θοῦ. Α1115 τηδίθι τροφὸς αι] 461 

εοϑί, ββἃ ποη τοχεύς᾽ Περο (Μ|ΊΠοτν ἃ) μΠ6 τροφὸν αυϊάδτη Παρεΐ 

τηδίτοιη. ὅΟΉΟΙΕ. Ηος νϑυυὴ οὁ5586 ροίοθϑί : β6α ]δσιι- 

ὭδΔ] ῬοΟίϊ5 οαπ ΒΓ ]ΟΥΟ 6556. βίαίιθυη; ἄτο ΟὨϊπι διηΐ, 
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ααϊθιιβ στο. ΜΊπουναπὶ 41Ο11 ροθία : ῬΥΙ σα τὴ ΘΗ] τηδίθυ οἱ 

Π1]11ἃὰ ετγαΐ, ἀοϊπἄθ π6 τροφὸν αυϊάθι σπέρματος, 5᾽σας Δ]]1, 

μαρι. ΟΘαοα ΜΕΕΊ]οσιιβ παῖς Ολυμπίου Διὸς Ἰάθτη 6586 86 5] 

παῖς ᾿Ολυμπίου᾽ Διὸς οὐδὲ μητρός τινος ἀἸχΙδβού ρορία, 14 Ὀ6Π6 

τοιίαντί Ἡ ϑυτηαπηι5, ηπ| τθοίθ ἤδθο να θὰ ΤηΘΥ] ΠΟΙΊΪΠ15 060 

6556 ΔΗ τη δί. 

617. ὡς ἐπίσταμαι. ΜΑ]6 ὅσον δύναμαι ΘΧΡΙ]ΙοαΙ ὅ'6Π0]. 

ἘΔ α6 1} ἰΟττηᾶτη ἢ Ὸ65 ῬΙΌμ. 9574. οὐ βιρτα νυν. ὅ31. 

622. καὶ τοὺς ἔπειτα κι τ. λ. 6 Ποῦ τοῦ ἔπειτα 56η8511., Τ166}}1 

510 πῖον ἄπο ροεῖία οἵ. Βορἢ. Απί. 611 564. τό τ᾽ ἔπειτα καὶ τὸ 

μέλλον καὶ τὸ πρὶν ἐπαρκέσει νόμος ὅδε. 

6324. ἀπὸ γνώμης. Οοπίτατίαμη ἀπὸ γλώσσης ΤΠΘορπ. 69. 

ΒΙΟΜΙΕ. 

627. Νοίαηάδιτῃ μένω οὐπὰ Ἰηῆη. ΟΕ τηἴτα ν. 682. ΒΙΟΜΕ. 

628. ἄμομφος ὦ; φμοηιοίο ηῖ6 αἰϊ)αϊοαγο ορονγ οί, πι6 ἴῃ 

νοϑίγαηι γῸ 76] 6γι5ϊοη θη γι 6177, α77ιὲ Ὁ 

629. Οοπίοι Αρϑιη. νυ. 66. 1988. ὅόορῃ. (ἃ. Τ᾿. ν. 1576. 

ΕἘὰυπρ. Μαά. ν. 1007. ΗἩδουδ. ν. 79. Ε]Θοίτ. ν. 989. Ττοδά. ν. 

627. ΤΡᾺ. Ἄ. ν. 640. ΖΦ, Βομτιοη. ἂρ. Αἴβθη. Ὑ1Π1|. ρ. 3588. 

Ατο]οο ἢ. ἀρ. ΒΡ] αἴαγοῃ. 46 ἀπά. Ῥοοί. ρ. 389. ὅόορῇοοὶ. τοι]. 

τ. 1. Ὑιά. ΑἸοϑΒ. δα Αρ. ν. 66. ΒΙΟΜΙ. 

633. στρατῷ. νἱᾶ. γΥακεῖ. δα Ῥῃηοοί. ν. 387. ΒΙΟΜΕ, 

639. γαῖτο 48 1, ἴω. ρ. 69. 17. Αγοορασίία οιὲ ἀφαθ76 

φιαηὶ ρθγαηι. (8 05. ΟΑΠΡῸΥ 10 ΘΟΥΤΙΒῚ να]: 4γϑοραφίίίοατι 

δα αἷὁ γὸ υοσαπὲ ροίγαηι, οἰ 6χ ΕὐθΘηἸ Ἰθιι5 ἘΠ ΠΏ] 6556 δἷΐ, 

ιὰβ 116 ὁχ Ζβοῃυ]ο νϑυΐοταῖ. 1)ὴ6 Ατθορᾶρο δαΐθμ, νἱά. 

71.6χ. ϑδβοιΐίθυ. ΒΌΚκου. ἀπθοά. νοὶ]. 1. Ρ. 444. ΒΙΟΜΕ. 

640. ἐν δὲ τῷ σέβας, κιτ.λ. Απδοο]αίπομ. Γποῖρις ααδδὶ 

ἀϊοίατιβ. πάγον δ᾽ ἴΑρειον τόνδε σεβίξοντες ἀστοὶ σχήσονται κ. τ. Δ. 

564 Ἰοηρίοτβ ἱπίθυροβίία ραυθηίῃμθβὶ σοηβίσιοίο τηίαίαγ ; δὲ 

αὐιΐθηι ἴῃ ἀροάοβὶ οο]]οσαίτιμη, τι Ξε ρ᾿ββίπηθ ἴδοῖαμπι νυ] ἀθμηι8. 
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641. φόβος συγγενὴς πο οϑί {γηι0) αὖ παΐμγα ἐηφθη ί 5, αὖ 

Ὑν ακϑῆθὶ αι ρυΐαίϊ, 564 {ΐγη107" οι) γΘυθγεηἐΐα οοφηαίμ8, απ δ Τα 

οἶνεβ Αὐθορᾶρο ρυϑβϑετν οοβοηῦ. 5ΟΉΓΙΕ ΓΖ. 

θὅ2. ἔχοιτ᾽ ἄν. ἢ. 6. ἔχοιτ᾽ ἂν αὐτό, 50. τὸ σέβας, ἔρυμα σωτήριον 

χώρας τε καὶ πόλεως. πᾶτῃ ἔρυμα οἱ σωτήριον ργοραϊοδία 5αηΐ. 

1)6 Ραυίου]ε τε Τα ΒΡ ΟΒΙ 0 Ππ6 νἱά. ἘΠ]τη5]. δὴ Ἡθγδο]. ν. 622, 

660. εἴρηται λόγος. Οταδύ. ν. 1909. νΙ4. ΜαΒρΥ. δα Η6ου}. ν. 

236. 51. ἀρὰ Τιαποβ. 7) ωὶ. εἴρηται γάρ. θοῦ. ν. 1284. 

“ηυ. ΒΙΟΜΕ. 

661. Νοίδηδαχῃ ε6βϑΐ, ροβὺ εἴρηται λόγος Ἰπ6 1665 5191] αὕτη 

Βα Πταρῖα 1 ὈΤΏΔΠΙ ΘΟΠΊ]]ΟΘΙΘ : ἀππ δαΐθιη 51Π60}1 ΠοΟ [Δοϊαηΐ, 

Εύυτ1α5 οἵ ἈΡο]]]πθιὴ Ἰηΐθ. 58 ΘΟ] αϊατη ΠΔΌΘΙΘ. 

672. γιά. ὅραῃποθηι. δα Αὐὶβί, Ῥ]αῦ, ν. 1051. ΒΙΟΜΕ.Σ 

678. Φέρητος ἐν δόμοις] Ποβρτοὶῦ ΑἸοθβθμπι Ααἀπηθίὶ ἀχουθιη 

Ὁ ἰηΐοσῖβ ταν οοδίδιῃ. Οἵ. ἘλΠἜρ. ΑἸἹοοβί. ν.985»4ᾳᾳ. ΞΟΗ ΠΕ ΓΖ. 

676. ἄλλως τε πάντως. Οἵ, Ῥτομῃ. ν, 682. ΒΙΟΜΕ. 

677. νι. Μοηῖ. δα ΑἸοσβί. ν. 6. ΒΙΓΟΜΕ, 

678. οἴνῳ. Τάθιῃ {τα ὅσο]. Ἐλαρ. ΑἸοοβίν. 12. ὈΙΝΏ. 

Ησοο 5οΠΟ] ΟῚ ΠΟῚ ἸΏΒΡΟΧΙ. 

685. ψῆφον---προσθήσομαι)] ΜΊποΥνϑΙη 5αππὶ Δ] 60 1556 οα]οὰ- 

Ἰυτη, 40 Δβοϊαΐα οϑί Θυθβίθβ, ἰγαπηΐ 8111 ααοαιιθ, ΑΥὙϊβί! 4685 

ν0]. 1. Ρ. 94. Οδπηί. τὴν δὲ φιλανθρωπίαν (ΜΊποιν:6) οἱ περὶ 

᾿Ορέστην λόγοι μαρτύρονται, ὃν φυγόντα μὲν ἐξ "Αργους ᾿Αθήναξε, 

φεύγοντα δ᾽ ᾿Αθήνησι δίκην ὑπ᾿ Εὐμενίδων, ἴσων τῶν ψήφων γενομένων 

προσθεμένη τὴν παρ᾽ αὐτῆς σώζει. καὶ τοίνυν ἔτι νῦν σώξει πάντας, 

ἐὰν ἴσαι γένωνται. 0] πὰ5 Ρ. 114 Ὁ). ᾿Αθήνησι μὲν οὖν φασιν ὅτι 

τοῖς πρώτοις ἔθεσιν ἐχρῶντο; καὶ ἔζων τοῖς οἰκείοις πειθόμενοι νόμοις, 

μεγάλην καὶ πολυάνθρωπον οἰκοῦντες πόλιν, εἴ ποτε τῶν δικαζόντων αἱ 

ψῆφοι κατ᾽ ἴσον φαίνοιντο τοῖς φεύγουσι πρὸς τοὺς διώκοντας, τὴν τῆς 

᾿Αθηνᾶς ἐπιτιθεμένην τῷ τὴν δίκην ὀφλήσειν μέλλοντι, ἀπολύειν ἄμφω 

τῆς αἰτίας. ῬΗΠοβίταία5 11. ΟΡ. 2,3. Ἰὴ Ατϊβίοοϊθ, εὐδοκιμοῦντι 
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δὲ αὐτῷ κατὰ τὸ Πέργαμον κἀξηρτημένω πᾶν τὸ ᾿Ελληνικόν, ἐξελαύνων 

ὁ Ηρώδης εἰς Πέργαμον, ἔπεμψε τοὺς ἑαυτοῦ ὁμιλητὰς πάντας" καὶ 

τὸν ᾿Αριστοκλέα εἶδεν ὥσπερ τις ᾿Αθηνᾶς ψῆφος. Μετηϊηϊΐ οἱ Πῖο 

ὅ1, 19. ἔκκλητόν τε δικάζειν καὶ Ψῆρῤόν τινα αὐτοῦ ἐν πᾶσι τοῖς 

δικαστηρίοις ὥσπερ ᾿Αθηνᾶς φέρεσθαι ἐκέλευσαν. ΚΘΓΤΑΝΙ. ΑΡ 

ἸΠ]ΠΟΤΈΤΩ ΒΟΥ ΡίοΥτ ΠῚ ΠΑΙΤΙΊΟΠΘ. 60 αἸ ΒΒ ΘΠ 116 ΖΕ ΒΟ ἢ Ὑ]πτὴ τηδηϊ- 

[οβίατη οβϑύ, ααοα ΜΊΠΘοΥν ΠῚ ΠΟΙ ΤΩ ΠΠ]η ΘΓ 15 ΑΥΘΟΡΔΡῚ (ΥΊΤ 

ΘΔ]ΟῈ]15 5.1 ἴῃ ὈΓΠΔ ΠῚ) ΘΟὨ]ΘΟ1556. ΘΔ] ] τὴ Θοατι6 οἤἴδοῖββθ 

Πηχιΐ αἰ ρΡᾶ᾿ ἴῃ αἰγᾶϊηατιθ βθηΐθη 18 1] ΘΔ] ΟΙ]ΟΤ ΠΏ ὨΠΠΊΘΙΙ5 

οναάοσθί Οτθβίθβαπμ βθοπηάαπι Ἰθθθη συ. 69]. σοπδίταίατη 

ΔὈΒΟΙνοσθίασ. (πὴ “ὔβοθυ]ο σομβθηίπιηΐ βουρίοτθβ δὉ 

Ἡδιῆδηπο Ὁ. 189. ᾿παϊοαΐ!, βοΠπο]αβία ΑΥὙΙΒΙ1415. δα νοὶ. 1. 

Ρ- 108, 10. Ρ. 4298. 64. Βτοιηιη. φασὶ δὲ ὅτι τῶν Ἐξ θεῶν προστι- 

θέντων ταῖς ᾿Ερινύσι καὶ τῶν ε΄ τῷ ᾿Ορέστῃ, μετέωρον ἔχουσαν τὴν 

ψῆφον ᾿Αθηνᾶν ὕστατον προστιθεῖσαν νικῆσαι αὐτὸν πεποίηκεν" εἰκότως" 

ὑπὲρ οὗ γὰρ τὴν ἐκεῖσε κρίσιν ἠγάπησεν, ἀντὶ χάριτος χάριν αὐτῷ 

εἰσενήνοχεν. εἰ δέ τις εἴποι; πῶς τὸ ἴσον ἔχων τῶν θεῶν νενίκηκεν, ἐρεῖς 

ὅτι θνητὸς ὧν τὰς ἴσας τῶν θεῶν ψήφους ἐδέξατο, διὰ τοῦτο νενίκηκε. 

Τ1.ποΐδη. Ῥιβοαΐ. ο. 291. ἐμὲ δὲ ἥν που κρατούμενον ἴδῃς (ΜΠ ΠΟ ν Τὴ 

1010) καὶ πλείους ὦσιν αἱ μέλαιναι, σὺ προσθεῖσα τὴν σεαυτῆς σῶξε. 

Ἡιτηοηϊά. ὁ. 8. ὥστε ἥν που καὶ νῦν ἐμοὶ ἐς τὸ χξῖρον ῥέπωσιν αἱ 

ψῆφοι ἐν τῷ λόγῳ καὶ ἐλάττους ὦσιν αἱ ἀμείνους, σὺ τὴν τῆς ᾿Αθηνᾶς 

προστιθεὶς ἀναπλήρου τὸ ἐνδέον παρὰ σεαυτοῦ. ἘΣΥΊΡ. ΤρΙΙρΡ. Τ. 

ν. 96ὅ. ἴσας δέ μοι ψήφους διηρίβμησε Παλλὰς ὠλένη. ὈΙΝΏ. 

γιάθαηΐ, 51 απ! θα5 οἰϊατη οϑέ οἱ γοϊαηΐαβ, α1ι88 [π56 5ΌΡΘΙ Πδο 

τ ἀϊβρυίϊανοσιηΐ ΜΈΘΊ]Θτ5. οὐ Ηθιτηδηηθβ. Ατραηθηία 

ΘΟΙΠΙ ΠΟΙ τη416 ἰδ! ρ1ὺ τη δα] οπ6 58 ΜΠΠΟΚ τ ΖΙ115, 616 ΠῚ 

δαῖτα ροββαπΐ ααὶ Οιτηδηῖοθ πϑϑοϊπηί. Ἰπαυϊθηα ἴῃ [8]1 τὸ 

ἡααϊοίατη ἔδττθ πο]ῖπὶ : 1ἃ ΒΟ]. τη ἸΏΌΠ60, 4 πΔῃΐα]η ΘΧ “ΒΟ ΠΥ] 

νοι ϊ]5 οομ]οὶ Ροίοβί, Η θυτηδηηὶ ΞΘ θη 181 166 ΨΘΙΆΤΩ ΤΩ ΪἘ] 

νΊ 61]. 

ΒΡ 
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689. να. 5ιρτ. ν. ὅ90ό.0 ΒΙΟΜΕ. 

691. γιά. Ἡδτροοτγαί. νυ. ἴσαι ψῆφοι. Ἐπαυρ. ΤΡΗ. 1᾽. ν. 96. 

1471. Ἐ]δοίτ. ν. 1266. ΒΙΟΜΕ. 

ἘΣ ΠΗΪ5 ἀρ Νοπίαμη, “ ΠΙΟῸ ΘρῸ νἱοῖββθ ΟἸθβίθιῃ : ΥῸ5 

ΔῸ Ποῦ [δ ορβϑιίθ." ΒΙΟΜΒΕ. 

698. πεμπάζετ᾽" νὰ. Ἀπ] Θη. δα ΤΊ. Ρ. 84. ΒΙΟΜΕῈ, 

702. ἀνὴρ ὅδ᾽ ἐκπέφευγεν] 51 6Χ πᾶς ἴθι] Πδιιδία {πϑυῖύ 

Ἑπηΐαπδ, ππιο ρουποϑῦ Παρτηθηίπτῃ 1Π]π6 ἀρια ΝΝοπίατῃ ἴῃ ν: 

ΜΆ Ο685679. 

Τρῖοο οηο υἱοῖοδε Ογοδίθηι, ὑὸς αὖ Πιοο 7αοοεδέε. 

ΑἸΙ δᾶ ν. 691. τοίδσῃηί. 5ΞΤΑΝΙ,. 

708. ἴσον γάρ ἐστι τἀρίθμημα)] Ογταβίοιη ἰσοψηφίᾳ ἃ ΜΊποτνᾶ 

1] θοταίατη τϑίδσ ᾿ρθὰ ἀρπα Τὰαυριάθιη ΤΡΗ. ἴῃ δὰτ. ν. 1409, 

οὕνεκ᾽ ἐκσώσασά σε 

καὶ πρίν γ᾽ ̓ Αρείοις ἐν πάγοις ψήφους ἴσας 

κρίνασ᾽, Ορέστα᾽ καὶ νόμισμ᾽ ἐς ταὐτό γε 

νικᾶν ἰσήρεις ὅστις ἂν ψήφους λάβῃ. 

Μοιη οἱ ἴῃ ΠΠ]θοίγα ΕὐαΡΙ465 ν. 126. 

ἴσαι δέ σ᾽ ἐκσώζουσι μὴ θανεῖν δίκῃ 

ψῆφοι τεθεῖσαι. 

Επ 1014. ν. 1268. 

καὶ τοῖσι λοιποῖς ὅδε νόμος τεθήσεται 

νικᾶν ἴσαις ψήφοισι τὸν φεύγοντ᾽ ἀεί. 

ΑἸΠααΙΐ οὐϊαπη ΑὐἹβίορ πμδη 65 ἴῃ ΒΔ η15 ν, 69. 

κελαδεῖ δ᾽ ἐπίκλαυτον ἀηδόνιον νόμον ὡς ἀπολεῖται, 

κἂν ἴσαι γένωνται. 

Θυδγ6 γΘ]Ὸ ΟἸΙΠῚ ΟΔ]61111 ΡΤ] ὨΙΠ]ΘΙῸ ΔΟΟιΙιβδίουὶ δύ 60 Πιθυ]ΐ, 

ΓΘ ὙἸΠΟΘΙΘ βδποϊίατη 510) διὰ τί ποτε ὅταν καὶ τῷ φεύγοντι καὶ 
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τῷ διώκοντι ᾷαίνωνται ψῆφοι ἴσαι, φεύγων νικᾷ, Ὀ]Όγ65. ἀββίριιδί 

ταί οη65 ΑὐἹβίοίθθβ ῬΥΟΌ]. 99, 138. 57Τ1ΑΝΙ1,. 

709. τρίτου σωτῆρος. Ια. 6]ο55. ΟΠοΘΡΗ. ν. 1069. ΒΙΟΜΕ. 

710. σωτῆρος] 7ον!5. Ια. Τὰαρ. Ηρτο. ἢ. 48. ΑΚΕΕ. 

ἴὴ6 τρίτω σωτῆρι ποία οτηπῖα. 14. ΒΙοτηΐ, 6]ο55. δὰ Ἄρδτη. 

ν. 357. 

712. στρατῷ. οἷυϊδιιδ. τι ἴῃ ΒΡ ΘΙΙΟΥ ΡΒ 5806. στρατός. ὃ 

συνεστραμμένος καὶ συνδεδεμένος ὄχλος. ῬΠΑνΟΙηα5. ΑΚΕΕ, 

718. τὸ λοιπὸν---πλειστήρη χρόνον] Ποία ἁιιοίοτο θα] ἶο 

ψοΥ αν: 7)6ἴηι 6605 γι, ΟἸ1216 ζμεἐτιγ τη) ἰθηηριι5, ψιιαγευῖς ἰογιίϑ- 

δήηνιηγ δ. ΒΟΗΤΠΕΤΖ. 

719. πράξομεν. Μδ]6 ρεῖ τιμωρησόμεθα ΘΧΡΙ]Ιοαί ΒΟ Πο] βία. 

Νβαᾷὰθ ϑῃῖπὶ ἀπ ι ἀπά πτη απ] ΠΙς Ῥοσία οὐ ΟΠ 61 ΒΠΙΆΤη 510 

σοηδβίσιχουϊί, τοῖς παρβαίνουσι πράξομεν ὡς αὐτοῖσι μεταμέλῃ πόνος. 

ΙΝ1). Τία Βοίμμι5. 

δυσπραξίαις ΟἿ 61]ο055. Αραᾶι. ν. 940. ν. εὔπραξις. ΒΙΤΟΜΕ. 

798. λειχὴν] ΞιρηΠοαίαν ροϑέϊβογεηι υἱγιι5. 62 δαηψεῖηθὴδ 

Ἀπηιοηϊαειηι οἐγ11Π8 ργοραφαίμηι. ΘΟΉΤΙΕΤΖ. 

ἄφυλλος ἄτεκνος] 1. 6. “"μεχίδιι5 {6778 οἱ Πιιηιαηιδ βοδοῖὲ ροτ- 

ηοϊοδιια; αὖ ΘΟΡΠΟΟΙ65. ἀθ ρϑβίθ ἴπ ΤΠΘθὰ5 βθνιθπί (ἘΠ, 

Ἴγτ. ν. 23. 

φθίνουσα μὲν κάλυξιν ἐγκἄρποις χθονός, 

φθίνουσα δ᾽ ἀγέλαις βουνόμοις. τόκοισί τε 

ἀγόνοις γυναικῶν. 

Ἐπ ρῚ!. Ζη. 8, 187. 

δεδίΐο στη ἑαδίαάϊα ἡμθηιῦγς 

Οογγιρίο οοἴὲ ἰγαοίτι, ηυϊδογαπαίαψιο τογιτξ 

Αγϑογὶνιιηιο δα δι ἰμ65 οἱ ἰϑἐ γ᾽ αγηητι5. 

ΥΑΚΙΕ. 
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787. κηλίς. Ἐλρ. ΗἸΡΡΟΙΪ. ν. 829, κηλὶς ἄφραστος ἐξ ἀλασ- 

τόρων τινός. ΒΙΟΜΕ, 

738. δύσοιστα πολίταις ἔμιξε τῷ θρήνῳ τὴν τιμωρίαν τεχνικῶς. 

εἰπὼν γάρ, δύσοιστα ἔπαθον, ἐπήγαγε, πολίταις ἵνα ἥ, πολίταις 

δύσοιστα ὄντα. Θ(ΗΟΙ,. ἩἨροίθ ἢξβθο, στη ἴῃ ὅϑΐ΄.ῈΠΟ111 1110 

ὑπὸ τῶν πολιτῶν ἔπαθον τηῖϊπτι Ὀ6η6 Ῥοβιῖββεί. Βθηθ νϑυθΐ 

Ἡμσθί. ἀρ. Βδ 65. Ρ. 168. θα ραϑδα δηλ ψι ἡπαία οὐυϊδιι5 

ἐπέοίογαρεία ραγϊορί. 

74. αὐτός θ᾽ ὁ χρήσας, αὐτὸς ἦν ὁ μαρτυρῶν. Οἢ δάρτη. 8}. 

ῬΙαίοι. ΒΡ. Τ|. ν. 489, Ρίαίδγοι, 46 Αὐᾶ. Ῥοεῖ. ρὲ 28: 

Ἐλι560. Ῥιθρ. Εν. ΧΙΠΠ. 3. ΧΘΡΟΡΉ. ΑπᾶΡ. 11. 10. ῬΙαίο 

Βδρ. ρ. 174. Ο. 1 ,γϑιαβ ο. Ἐὐγαίοβίῃ. Τ᾿. 11. Ρ. 427. Ἐθιβῖκ. 

αὐτὸς ἐπαγγειλάμενος σώσειν τὴν πόλιν, αὐτὸς ἀπώλεσε. ΒΙΟΜΕ. 

749. δαιμόνων σταλάγματα. Μιά. Νοί. Οὐ, Βομαρίζιαβ : 

“ ΠΘΟθΡῚ παης ΔΙ ἢ 61 41 διπμοπάαϊοπθιη. Νά πλευμόνων 

σταλάγματα Ἰάθτῃ 5ἰρῃϊΠοαμπί, αποα Εὐπηθη1 65 ν. 7553. ἀἸοαηΐ 

καρδίας σταλαγμόν. Μυϊραίαπι δαιμόνων σταλαγμάτα ααἱ ἰεποαΐ, 

5810. ἀοίθμθσο ροββιί, αὐ 46 σγαηαϊγιθ Ἰπ 6]]1ρ αὐπιγ, ΒΤ ΔΥΌΤη 

τα Βθρϑίϊθιι5. ᾿τητηϊδϑα. 510 Θηΐϊτη ὙΤΠΘΟΡΗταβίαβ 46 (ὐ. Ῥ]δηΐ. 

Υ. 11. ὥς γ᾽ ἔνιᾶι (8ς9}}]. ῥΙαπίατα τη φθοραὶ) καὶ ἀπὸ τῶν δαιμόνων 

συμβαίνουσι, καθάπερ ἣ χαλαζοκοπία. ἘΠ ρτΑΠ]π65 ορίίτηθ ἀϊοὶ 

Ῥοββαηί αἰχμαὶ βρώτῆρες σπερμάτων ἀνήμεροι. “ Οὐθίοττπι Πϊς 

Ἰοοῖιβ σοίοτιιθ ἴῃ μᾶῸ ἐταροθοαϊα, αΌΪ 46 ΠΟΧῚΒ 6Χ ΕἙΤΙΤΊΙΠῚ 

τα ἴῃ (θιτατη τοαπη δηίθτι5 ἀριύαγ, ορΡύαχηθ 1]]πιδίγαϊαῦ Π15 

Οὐδ] Πα ο] νϑυβῖθ5 Ἡ γ τη. ἴῃ )1Δη. ν. 194. 566. 

ῇ ν} ΄ Ν 2 ΄ » 4 
σχέτλιοι; οἷς τύνη χαλεπὴν ἐκμάξεαι ὀργήν. 

ὔ ΄, ᾿ ,ὔ 3, Ἁ » 

κτήνεά φιν λοιμὸς καταβόσκεται; Ἐργα δὲ πάχνη. 
Υ δὲ Η οντε 55, τ " ε δὲ - 

κείρονται δὲ γέροντες ἐφ᾽ ὑιάσιν᾽ αἱ δε γυναῖκες 

ἢ βληταὶ θνήσκουσι λιχώϊδες, ἠὲ φυγοῦσαι 
, - ΓῸΣ 9. 5. ᾿) » Ν ΒΟ ΓΙ] 

τίκτουσιν" τῶν δ᾽ οὐδὲν ἐπὶ σφυρὸν ὀρθὸν ἀνέστη. 
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760. αὐχμοὺς 868]. Κβαπμθιη. δὰ (δ]] 1 τηδοῃ. ΗἩνγτηπ. ἴῃ 

ΤΠ 1δη. ν. 1296. πο ᾿ηρτοθαπίθ Βυί]οο. Οτεοὶ 5011, ΒάΘΟΠΟ, 

Πηριιοθ οἴ 41115 τϑῦιβ βέλεα {ραπηῦ ; (ΡΙπά. Ῥυίῃ. 1. 8. 

τὸν αἰχματὰν κεραυνὸν) αιϊα ᾿ἰίααιιθ 511, ΟἿΥἿ ῥὈῬθϑθ {ἸΌ 616 

πΘαμπθαηΐ, ΠΟ ᾿ΠὨΓ6]]Π1Ρ0Ὸ, αἰχμαὰς ΘΠ] ῬΆ1110 διιάδοῖ5. ῬΙῸ 

τπιϑιἐδίίοτα βέλεα, απο οἸηπῖπο Ῥτὸ βέλεα οσσυττῖί Ῥοιβ. ν. 937. 

τοξουλκὸς αἰχυή. βρωτῆρας αυϊάθιη δάαϊίαχη, {πὸ {ποίπτῃ αὖ 

τη ΘίΡΠοΥα ΟῚ Τ6 ᾿ρ88 ΠαοΘαδιητηο 40 τηϊχία 510, ΟΠ] 15. τι5115 

ἸοααΘ 1 πο ἀθβαηΐ οχθιηρα. Μία. νυ. 1112. ναΐαν ἀπήνην. 

δορί. ο. ΤῊ. ν. 64. κῦμα χερσαῖον. ῬτοΙηΘΊΠ. ν. 924. τινάκτειραν 

νόσον, τρίαιναν. οἰο. Μοίᾶρμοτα διιάδοϊου ἰηἶα νυ. 801. αἷμα- 

τηρὰς θηγάνας. ΒΟΉΥΕΝΚ. Υἱά. ΒΙοιηΐ, ΑΝ. ν. 81. 

771. καὶ---θεῶν] ΗΟ οἴϊδτη ὙἸΓΡΊ]τι5 ἐθβέαίαβ δ, απο π6Ὸ 

ΔΒ] μὴ {πρὶ0. δ η. 1, 46. 46 ΜΊίποινα: 

»5« «]ουὶς γαρϊατηγ 7ασιίαέα 6 γεδίδιις ἐσηθηι 

1)ἰε)εοοϊέψιο γαΐο5, εὐογέϊιο φιίογα υϑγιϊ8 ; 

ὉΌῚ ϑϑυνῖιβ ΘΟΠΒΠ] ΘΠ οϑί. ΝΟ Δρροβιίιιβ. ἤθη νἱάρθίυτ 

ΟΠ ΠΠτδομτ5 Πἀνδο. ῬᾺ]]. ν. 151. 

ὔ 

Ὡς φαμένα κατένευσε" τὸ δ᾽ ἐντελές, ᾧ κ᾽ ἐπινεύσῃ 
ἋἍ ΕΣ Ἂς ᾽’ὔ Ἁ ’ὔ τ Ξ 

ΤΙαλλάς,; ἐπεὶ μούνῳ Ζεὺς τό γε θυγατέρων 

Δῶκεν ᾿Αθαναίᾳ πατρώϊα πάντα φέρεσθαι. ΥΥΑΚΒΕ. 

καὶ κλῇδας κι τ. λ. να. Ἐ' τε. δα η. 1. 48. Βτοάεουβ δὰ Επγ. 

Ττοδᾶ. ν. 80. 41 ὅϑὅθυνη Ἰοσιτη οἰΐαί ἤτπιο ρου πϑπηίθιη. Ρ]αί. 

46 (ἰϑηῖο ὅοου. ρ. 1049. τῶν δὲ συνδέσμων ἑκάστου Μοῖρα κλει- 

δοῦχος ᾿Ανάγκης θυγάτηρ κάθηται. ΡΙπάατὶ νοῦθα 6556 νἹ ἀθηίαῦ 

ΞΡΔΏΠοΙηΙο ἃ (8]]Π[τη. Ρ. 670. ΒΙΟΜΕ. 

772. δια. ιγρ. Δ η. [. 456, ΒΙΙΟΜΕ. 

774. γλώσσης ματαίας καρπὸς 5ιηΐ ἤΐη (6 ἴτὰ σοποίϊίαίο, 
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δἄθοααο αὐ ἐφηιογϊἑαέοηι δὲ απάαοίαηι ργοηςθ ἐηιργθοαίοη}68, 

φιιέδιις οἤβολέιιν τε οηιηΐα ηταῖθ ργοοράαπί. ΒΟΉΠΕΤΖ. 

776. κοίμα--- μένος] (γιδορίαϑ5 φιισδ80 αἰγ8δ διϊὶς ἐπ 6 ο{ἴον- 

φοδοθη ἐἰς αοογϑαηι οἵην. ΒΟΉ ΤΙΣ ΓΖ, 

ϑαρί. 6. ΤΠΘΌ. ν. 8. βλέφαρα μὴ κοιμῶν ὕπνῳ. ὅ6Π0]. μὴ κ.; 

ἀναπαύων, ἀλλὰ εὐφροντίξων. Αβᾶτη. ν. 1948, Ἐὔφημον, ὦ τάλαινα, 

κοίμησον στόμα. ϑορῃ. ῬΒΙΠΟοςί. ν. θὅ0. κοιμῶ τόδ᾽ ἕλκος. ὅ'Πο]. 

κατακοιμίζω, πραὔνω. Ἐδαάθιη τηθίαρποτα (ἃ. ΟΟ]. ν. ὅ10. 

δεινὸν μέν, τὸ πάλαι κείμενον ἤδη κακόν, ὦ ξεῖν᾽, ἐπεγείρειν. ΜἹΑ. 

Βιρτα ν. 271. ΒΟΉ ΕΝΚ. 

779. θύος Αρ. ν. 141. Τ)6 γαμήλιον τέλος νά. ἈυΠηΚΘη. δὰ 

Τίμα. Ρ. 394. τὰ νυμφικὰ τέλη Βορἢ. Απᾶρ. ν. 1240. ΒΙΟΜΕ. 

789. παλαιόφρονα, Αἀ]δοἴἶνα οπὶ φρῶν σοτηροβιία ΡΓῸ 51120]}}- 

οἶθιι5 βθρίαβ ροβιία 6556, τη} }115 Ἰοοὶβ ραίοί. 1]. 1Π1. 246. οἶνον 

ἐὔφρονα. Υ΄. 304. οἶνον μελίφρονα. 111. 186. μελίφρονα πυρόν. (4. 

(ΟἹ. ν. 937. ὦ ξένοι αἰδόφρονες. ῬΠΙΟΘηΐ58. ν. 114. σιδαρόφρων φόνος. 

ΑἸοοβί. νυ. 67ὅ. αἰδόφρων. ἸρὨϊρ. Τὶ ν. 977. κοινόφρων δέ σοι Καὶ 

ζῇν θέλοιμ᾽ ἂν καὶ θανὼν λαχεῖν ἴσον. ἘΠ ο]ΘΒίαΖ. ν. 110. θηλύφρων 

ξυνουσία. ῬΙπά. ΟἸγρ. ὙΠ. 11. ὁμόφρονος εὐνᾶς. “4 56}}γ]. 

ΘΌΡΡΙΪο. ν. 798. οἰόφρων πέτρα. (ΟἿ ΘΙ 4]6γ. δὰ [Ὀ]}1ρ. ἽΝ 

ν. 978.) Απῆρ. ν. 89. 866, 877. ταλαίφρων ῥγῸ τάλαινα. 

5ΟΗΨΕΝΚ. 

788. γιά. 6]ο55. Αβϑϊη. ν. 71. ΒΙΟΜΕ, 

785. Ἐπυτ. Ῥποη. ν. [804. φεῦ δᾶ τι] ν]ὰ. 41... ΘΙΟΜΕ. 

786. γιά. γα ]οἸκ.. δα ΗἸΡΡΟΙΪ. ν. 1070, ΘΙΟΜΕ. 

802. ἀοίνους ἀΙἸοἰῦ ΥἰΧΔΒ ΠΟ 6Χ νἷη0 πδΐδᾶϑβ, 564 40 ΕᾺΤΠ5 

Ἰη]δοίαβ, αιιᾶτιι βϑου ποῖα βιιῃηΐ ἄοινα : ν. δά ν. 107. ὉΙΝ1). 

θυμώμαστι. Ηῶς ἴοτηα Τ͵δρὶοὶ ὑπμηουβ ααϊὰ Παθοῖ. ὅς 

ϑδρί. ο. ΤῊ. ν. 93ὅ4. “Ἑλληνικὸν νόμισμα θυστάδος βοῆς, ῬτῸ νόμος, 

γηοάτι5, νοῦ Πὰς ἴῃ τὸ Πδαποη αι ββιηα. Θαθ0]. ν. 1002. 
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καρπώματα. ΟἼἸΟΘΡΉ. ν. 849. πιστὰ εὐορκώματα. ν. 985. τῷδέ 

τ᾽ ἂν δολώματι ἸΠολλοὺς ἀναιρῶν. Αρδιη. ν. 1558. κάγω τοιούτου 

γνώματος κοινωνὸς ὦν. Ἐπμηηρηϊά. ν. δθὅ. ὑπέρτονον γήρυμα. 

ΟοόρΙι ν. ὅ9ὅ. δυσφιλὲς γαμήλευμα. Ῥτοιηοίῃ. ν. 90. γέλασμα. 

ν. 964. Τοιοῖσδε αὐθαδίσμασιν. ϑερί. 6. ΤΠ. ν. 661. Οὔτ᾽ ἐν 

γενείου ξυλλογῇ τριχώματος. ΘΌΡΡΙΙΟ. ν. 999. πολλοῖσιν ἄλλοις 

σωφρονίσμασιν πατρός. ΟἼΠΟΘΡΗ. ν- 340. προσφέρειν σκηνήμασιν. 

ν. 931. κατασκήνωμα. ν. 237. σπειράμασι. ὃ. ο. ΤῊ. ν. 3597. 56. 

σπαρτῶν δ᾽ ἀπ’ ἀνδρῶν, ὧν "Δρης ἐφείσατο, ἱΡίζωμ’ ἀνεῖται. 1014. 

γ. 80. πύλας πυργωμάτων. ν. 256. μὴ προδῷς πυργώματα. ν. 449. 

ἐκβάλοι πυργωμάτων. ν. 892. προστάτην πυλωμάτων. ν. 784. ἐν ὲξ 

πυλώμασι. ν. 871. ὁμοσπλάγχνων πλευρωμάτων. ΟἸΟΘΡΆ. ν. 649. 

λέβητος πλευρώματα. οἱ 55 ἀρ ΖΦ ΒΟ ν τι μόρφωμα, πώτημα, 

μόχϑημα, πέπλωμα, ὅρκωμα, πύκνωμα, μύσαγμα, νόμευμα, πένθημα 

πίστωμα οἱ α11Δ. 5ΟΉΥΝΕΝΚ. 

803. Ριπά. ΟἹ. ΧΙΠ. 90. ἐνδομώχας ἅτ᾽ ἀλέκτωρ. 'ΓΏΘΟΟΥ. 

ΧΧΊΙ. 72. ὀρνίχων φοινικολόφων τοιοίδε κυδοιμοί, 

806. ἐμφύλιος. ἔμφυλος ϑοϊοηῃ. 11. 21. Ἡοτοά. ὙΠ. 8. 

ΤΠδοον. ΧΧΙΠ. 900. μάχην ἐμφύλιον. [οἵ, 5δαρτ. ν. ὅ7.] 

ΒΙΟΜΕ. 

808. ἐνοικίου δ᾽ ὄρνιθος] δ'μηέ θηΐηι Οἰαἰἰϊ, αὐ Ἰοαχαϊζαν Ν' αῖτο 

ἀθ δ Παυβίϊοα 8, 9, ἐμ οογίαηιῖηε ρον ιαδο5,---οἱ αὐ ργαϊε- 

«παι ἐμ 6} 56 ἡιασίηιο ἑάἀονιοῖ. ῬΊ]1ο Περὶ ποῦ πάντα σπουδαῖον 

εἶναι ἐλεύθερον γ. 885. Οἱ γοῦν ἀλεκτρυόνες οὕτως εἰώθασι φιλο- 

κινδύνως ἀγωνίξεσθαι, ὥστε ὑπὲρ τοῦ μὴ εἶξαι καὶ παραχωρΐσαι; κἂν 

ἡττῶνται ταῖς δυνάμεσιν οὐχ ἡττῶνται ταῖς εὐτολμίαις, ἄχοι γὰρ 

θανάτου παραμένουσιν. ΚὅΓΤΑΝΤ, 

811. Θεοφιλεστάτης. ὈΙΡΙ] 5. ἀρ. ΑἴΒοη. ΥἹ. Ρ. 2935. Α. ὦ 

τήνδ᾽ ἐποπτεύουσα καὶ κεχτημένη Βραυρῶνος ἱεροῦ Θεοφιλέστατον 

τόπον. ΒΙΟΜΕ. 

894, ἁγνὸν σέβας. Ἐλπτὶρ. ΜοΑ. ν. 760. Ἡλίου θ᾽ ἁγνὸν σέβας, 
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ὉΡῚ Ῥουβοηι οἰΐαύ ρυϑοίθ ἤπης γϑύβατῃ Κόρη. (4, Τ᾽, ν. 880. ὦ 

θεῶν ὡγνὸν σέβας. ῬὨΙ]οΟΟοί. ν. 1989. ἀπώμοσ᾽ ἁγνὸν Ζηνὸς ὑψίστου 

σέβας. Ἐπατὶρ. Ογε]. ν. ὅ80. τὸ πᾶν τε δαιμόνων ἁγνὸν σέβας. Νοκέσὶ 

Μγιιϊά. ἀρ. Δίπθη. ΧἼΠ. ρ. 602. Εἰ. Σξέβας δὲ μηρῶν ἁγνὸν οὐκ 

ἐπηδέσω (νΕ] οὐ κατηδέσω). ΒΙΟΜΕ, | 

853. καὶ δὴ δέδεγμαι] δας ηϊ6 ἀσοερίδεε. Υ'΄. Ἐ]Ώ15]. δά ἘλαΡ. 

Μαεά. ν. 880ὅ. ΕΙΓΑΌΞΗ. 

καὶ δή. ΨΆ]ΟΚ. δα Ἡρτοά. ρΡ. ὅ91. οἷαί Μοά. ν. 386. καὶ δὴ 

τεθνᾶσι. οἱ Ἠδρ]θη. ν. 465. νά. Μαικ]. δα ὅϑιιρρ]. ρΡ. 199. 

Ἡδιδηῃ. δα Ὑρ. 531. ἘΠ]Π}5]. δα Μοά. 1ος. οἱ. ΒΙΟΜΕῈ, 

887. πρὸ παντὸς ΟἸΏΠ65 Ῥτοίθι βοτιοίζ. ΒΟ. χα] προπαντὸς 

ἀράοσαηΐ οὃχ ΑΡΥΘΒΟΠΙ βθηΐθηία απο ΟἸηη0 ΡτΟ απ υτη 

νἱἀθίασ. ὅ1ὸ Ῥρϑιβ. ν. 982. κακὰ πρόκακα ἃ Ἰἰ γα 7115 αἰ νΊβατη οὗ 

ἴῃ πρὸς κακὰ τηπίαϊπτη, απο 60 [Δ 0 ]]Π1π5 Που] ροίαϊί, απ Π6 

ὨΠΡΘΥΤΙΠΙ Πα] ἄθιη ΘΙ ΟΥ̓ 5. ΒΘΏΒΙΙΠ) νΟΟΙ5. ᾿π.6]] 6 Χουϊηΐ, ΠΟ 

νἹἀθηίθβ πρὸ ν]τὴ νΟΟΪΒ ΔΙΙΡΘΓΘ: Τη8]ἃ, τηᾶρη8, τη]. ῬαΥ8. 

ν. ὅ46. πρόπασα γαῖα. (1) 4. Τ. ν. 169. πρόπας στόλος. (Ε) 4. Ὁ. 

ν. 1237, πρόπαντα κακά. Απίϊρ. ν. 860. πρόπαντος πότμου. Οταϑί. 

ν. 960. πρόπασα γέννα. ῬΠΘΡΗΪ55. ν. 634, ἔρρετω πρόπας δόμος. 

ν. 1ὅ05. ἃ δόμον Οἰδιπόδα πρόπαν ὥλεσε. ΤιγσΟΡΠ ΤΟΙ. ν. 6ὅδ. 

πρόπαντας ἅδης ἀγρεύσεται. ΒΟΉΨΨΕΝΚ. 

8588, Τλ ββιτητη β8η6 οϑί ἔξεστι μὴ λέγειν Ῥγο οὐκ ἔξεστι 

λέγειν ἀϊοίατη. Τία ἰατηθη Ροθία ν] ἀθίμη βου ρ51556, ἀπτὴ δηΐὶ- 

{ποβῖη ᾿ηΐοῚ μὴ λέγειν οἱ μὴ τελῶ [οΥίϊτι5 ἀδηοίατο νο]αϊί. Ε)ο5 

δαίΐθιη ααἱ μὴ 5᾽ ΠΡ] 1ΟΙΤΟΥ ὑτδηϑροβιίπμη Ρυίδηῦ ἤθη δϑί ΟαΣ 

τ ί]]α πη. Τὺ ἸοοΒ ἴῃ Τ μονα. ΤΥ. ο. 32. 5 ἤη. οἷς μηδὲ ἐπελθεῖν 

οἷόν τε ἦν, τι] ΤΠ 51 ΠΉ]]116Υ ἴθ 586 Πα ΌΘΤΘ Ραίο, απδμν 5 δ 

8110 Τογίαββθ τη 00 ΘΧΡ]ΙΟΔΥΪ Ροββ10. Ο] τὴ ραΐαγδηι ἢ θυ] ΡΟ556 

αὐ μὴ Ἰηἰοιτοραίϊνθ ΒΘ ΠῚ 510 ; πα η δι ᾿ΐα Ροίϊα5 ἴῃ 

Βθῃ θη 85. ἸΠ]010. ΟΟἸ]οοΔη ἀπτη {πϊδβθί. 1Ώ}1}15 ἰπθὴ 48ο- 
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ἀατημηοᾶο δβί οοπβίστποιο ἴῃ Αρᾶτη. ν. 465. Ὁ] εἰ δ᾽ ἐτητύμως, 

τίς οἶδεν, ἤτοι θεῖόν ἐστι μὴ ψύθος : ἸηϊοΥΡα Προ ππιτη ΔΥὈΙΤΟΥ. 

849. Τη ἐκφορωτέρα ΑΥΘΒΟΉΪΒ ἸτηΔΡΊΠΘτΩ Δ ο]αΐίοηο ἤμοΥξ 

ἀποίαῃ 6556 θχαϊβῆτηαί. Αρίϊιβ ἰἀπιθη δβί, 516 Ἰπ θυ τθίαυι, τί 

ΖΕΙΒΟ γ]5 τ ϑρθχουῖί δα ηοαῖαβ δὲ ἐτιίϊϊθ5 Πογϑα5, χη. 6 

Πογίο δφογιγ έν}, οἱ -«οαδίϊγραπίιν. Ἠοο θηῖτὴ ᾿πίθυ 11} 

ἀἸοῖσαν ἐκφορεῖν. ὙΥΔΙΚΟΠ 6] 5 ἐκφορωτέρα το αα1ι ἐγ) οἐμοκῖον, 

4. ἃ. 1115 [δοῖαβ ροίϊιιβ υασμαηὶ ἀουπθτη ἡπᾶτῃ ρίοπαηι. ἘΣ πΐτη- 

γΘ͵Ὸ 51 ποὺ νοϊαϊββοί ΒΟΉ γ]ι5, τοῖς δυσσεβοῦσι 5οΥ] πάσχῃ 

οταῖ. 5ΟΗΙΕΤΖ. 

851. τὸ τῶν δικαίων τῶνδ᾽ κι τ. λ. 56. ΘΟΙΤΠῚ 1:8 ΠΤ] 0610 ΓΘΟΘΏΒΕ]; 

ἀήματα εὐηλίως πνέοντα, καρπὸν γαίας καὶ βοτῶν, κ. τ. 2: 

8ὅ2. σοὔστι. 1. 6. σοί ἐστι. νά. Τοῦτ. Δα Αὐϊβίορῃ. ΑςΠ}.. ν. 

898. ΒΙΟΜΕ. 

ἀρειφάτων ἀγώνων. ἩβγοΙ. ἀρείφατον λῆμα. ἰσχυρόν. ἀντὶ 

τοῦ Δρει ἐοικώς. Αἰσχύλος Νυεανίσκοις. ΑὈΥΘΒΟΏΙ5. οἰζαΐ ΠΤ 110. 

ΒΌΡΡΙ. ν. 124. ἘΠ68 ν. 124. ΒΙΟΜΕ. 

τῶν ἀρειφάτων δ᾽ ἐγὼ πρεπτῶν ἀγώνων---ἀστύνικον. Ν᾽ ΘΥάτη ΠΟΙΤΩ 

γΘΥθοσατὴ ΟΟΠΒ ΠΟ ΟΠ Θ τ 6556 ἀγώνων---τιμᾶν Ἡ. 6. ἔντιμον 

ποιεῖσθαι τηοηα ΠοΘαοη]η. δα ὅόρῃ. (4. Ὁ]. ν. 1003. 

883. ἀνέχομαι οσὐτὴ ᾿πβηϊνο. νἱά. Οτθαζου. δα Ῥ]Ο  Π1Π], 

Ῥ. 171. 564 ραγίοαϊε τὸ μὴ οὐ σοπδίπ πο] πθ πὰ τηπίδηί. 

ΒΙΟΜΕ. 

8567. Μιὰ. ᾿πῆα ν. 884. ΒΙΟΜΕῈ. 

τὰν καὶ Ζεὺς "Αρης τε. Νοίδη!α ᾿ΠΒΟΙΘΠΗΤΟΥ ΘΟΠ] ΠΟΥ ΟΠ 

καὶ---τε οΟἸ]οσαίο. ΟἿ 5. ο. Τ΄ ν. ὅ62. ΟΠΟΘΡΗ. ν. 260. Εἰ ατη. ν. 

75. ϑομο]οῖ. δᾶ 5. Ἢ. Τ᾿ ν. 569. οἵ. Ρ] αὐ. Οὐ. 8. ἔπ. οὗ δὴ καὶ 

πᾶσα ἣ νῆσος τό τε πέλαγος. 

876. δενδροπήμων] ΝοσΘη5 αγϑογίδιι5, Θα5 ἀφύλλους το ἀθη5 

εἱ ἀκάρπους. ΥΑΚΕΕ, 

πνέοι. ΝΑ, δου θτ5 ἴον μβ αἴ) Ῥ] ΕΣ τλπι μὴ ̓ΠΒΘΥν τιηΐ, 
τς 



194 ΝΟΤἅ ΝΑΒΙΟΒΌΜ ΒΕΙΕΟΥΖ,. 

1[ἃ. ΒΌΡτα ν. 844. οἱ απο θ.5 [Ο]1Π15 416 ρο  ββίτητι πη ἸὨἸ ΤΏΙ Ο5 

ΥΘΠΙ ΤΟΡΙΡΊΠΟΒΒ 86. Ηἴπο Ηοτγαί. (διττὴ. 8:80. ν. 32, 

Ναυΐπαηί [τϑίπβ οἱ δαῖιδθ 58] ΌΤΕ5 δέ «7)ουΐδ απ76; οἱ Ψ8]6υ. 

Ε]αοο. ΥἹ. 840. ἙΔοπὶβ ρεέγέίωπι ΤΩ 55116. θη έϊβ; Ἰάθιη 

Ῥοθία 1014. 712. Θδ]οιη 51 415 861115 οἱ {6 γ {1115 ΘΙ Θ ἰθυτε8 

βαποδί ἃο τϑηέϊς οἰθαῦι γοἰοΐδιι5 ᾿τηρ]ού. Οοπΐ. οδτη οι. 

11: 1.956. ὙΝΑΚΈΠΙ. 

876. Τὰν ἐμὰν χάριν λέγω ἩΪΠ1] ΔΠ1π|4 6βὺ ααδτη }6790 δητηι 

δοηοηοῖα ἤθα ὁπαγγαγο. ΒΟΗΠΕΤΖ. 

877. φλογμός)] 706 5οἷϊε αγαογίδιι5. Τὰς τοίοταβ Ἡσδί 

οα..5..1..86: 

αγθογο πειὸ αηπας 

τ ραγέο, τ ἰοντθητ8, 9705 

δέάογα, της ΠΙΘΠ]65 ΤΠ] 6188 : 

οὐ 1014. 23, ὅ. 

Νϑο ρββϑι]θηίθμι βοηθοί ΑἸ στη 

Εδουηαδ νἱ{15, Π6Ο 5ίθυ!] 6 η} ΒΘΡῈῸΒ 

ἘΠ ΟΙΡΊΠοΙΩ. ΜΑΚΒΕΕ. 

ὀμματοστερής. ῬΗΙΠ] ον. Ἡ Θτοῖο. Ρ. 76. 64. ΒοΙ55. Σὺ δέ, ἐπειδὴ 

φιλεῖς που τὰς ἀμπέλους, εἰπέ μοι τί μάλιστα περὶ αὐταῖς δέδοικας ; 

τί δὲ ἄλλογε, ἔφη, ἢ τὰς χαλάζας, ὑφ᾽ ὧν ἐκτυφλοῦνταί τε καὶ 

ῥήγνυνται; ῬΙΟΜΕ. 

878. ἄκαρπος νόσος. (ΧΟΠΟΡἢ. 486 βοίρα). ΓΝ. ὅταν τε αὖ 

νοσήσωσι πόλεις ἢ ἀφορίαις καρπῶν ἢ πολέμῳ.) (Ε) 4. Ο. ν. 1716 54. 

πότμος ἔρημος, ἄπορος. Αράτη. ν. 943, χαλινῶν ἀναύδῳ μένει. 

Ἡοταί. Οα. 11. 9. 8. ᾿Ιηϑα 8165 ῬΥΌ6611. ΤΊΡυ]]. 11. 11. 46. 

ΒΘΟΌΓΟ Τ]Θ]Ὸ ; ΠΑ Ρ,ΘΠΙΙΒ ἰΓᾺ ΠΒΡΟΒΙΓΟΠ15 ΙΟηΡῈ ρᾶίθί. Οποδά 

βϑηξθηθδη οἷ, (4. Τ᾿. ν. 9ὅ 5ααᾳ. ΒΟΉΨΝΕΝΚ. 
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879. νἱά. Ξρδῃμοιη. δα (8]]1τη. Ρ. 112. Οἷ, Ἡετοά. 111. 68. 

καὶ ταῦτα μὲν ποιεῦσιν ὑμῖν γῆ τε καρπὸν ἐκφέροι, καὶ γυναῖκές τε 

καὶ ποῖμναι τίκτοιεν, κι τ. λ, ΒΙΟΜΕ, 

884. πόλεως φρούριον) ὕος εἰγὔϊς οιδίοάο5 οἱ ργαεδί(οε. 

Αὐθοράβιτη Δ]]οααϊίιγ. ΒΟΗΠΕΤΖ. 

886. πότνια. Υἱά. Ἡεοτοά. ΙΧ. 97. ΒΙΙΟΜΕ. 

894. ματροκασιγνῆται) ΝΟΧχ Θηΐμη οὐ δἰ μηιθηϊαάννεηε οἱ ᾿αγ- 

σαγ7)) τηαΐῖου. Ἡβιοάαβ 46 Νιοοίο ΤΏΘορ. ν. 217: 

καὶ Μοίρας καὶ Κῆρας ἐγείνατο νηλεοποίνους. 

Οὐτῃ 4110 γϑυϑιι ΘΟΠΠΡΑΙῸ5 Βαρτὰ ν. 813. ΥΑΚΈΕ., 

895. δαίμονες----θεῶν] Η 0 βθηΐθηίία, ταϊγατη [πὶ τποά πὶ ΟὉ- 

ΒΟΌΤΑΓΙΣ ἸΠΙΘΥΡΌΠΟΙΊΟΠΘ ν]σδι], 4πᾶ ροβί ἐπιβριθεῖς σοτητηδίθ 

αἸβηρτίαν, ασαοα δαΐθιη βοαυϊίιν ἐνδίκοις ὁμιλίαις σΌτη ὉΠ ΠΟ 

γΘΥΒΙΟΙ110 ΘΟ] Πρ παν. ΙππῸ σομηπηᾶ ροϑβί ἐπιβριθεῖς ἰΟ]]Θ η ἄπτη 

ἃ6 ρμοβί ἐνδίκοις ὁμιλίαις Ῥ]ΘΠῖπ5. ἀπ πριιθπάπτη οϑί. Οἃ 

ΤΑΙΊΟΠ6 5ουν ἴα 5ΘΏΒ115 ΟΥΓΠ ΔΡ.ΙΒΒΊτητ5 : Ὁ) ἀθῶ γι έταηι δὲ 

ἰοχιι)ι γίφογθηὶ δαηοίθ οὐδογυαλι 65. Ο)17)} 6771 «ἰΟγ)1γ)1 6; «διο 

ἐηυϊδογιέοθα, (5011. ἃὉ ΟΥΩΠΙ Ρᾶγίππ 5δπμα]ο ῬΙΌΥΒι5. 8]16Π8) 

ΟἸ γἴφ6 ἐθηηρογ6 7μδίο ἀὐροθϑϑιέ 177 θη 65, ΟἸλγη 9 αἰ ἐθηι 

Ποπογαίββίση ἀθαγηι. (ΟἿ. Βαρτα ν. 8095. 534. ΒΟΉ ΠΕΤΖ. 

θ0ὅ. Ζεὺς ἀγοραῖος) ΒΣρΡΙΓΠΘίαπη σΟΙΩΡ] ΤΊ 115 (1115 ΘΟΙΏΤΉΠΠΘ, 

ἔπ πὶ ῬΤΈΒΟΙΡῈΘ 115, 41 τ  θ 15. ΓΟ ΠΒΙθτι5 οὐ ἰἀσαπ1: ργεϑαηΐ, 

40 5θῆϑι 46 “ον ᾿π|6]]Προηάατη ΠοΟ Ιοοο. ἀσοθραϊΐ, φποά ἃ 

ΡΙ]αίατομο, 46 ρσθηϊο ὥϑοοταί!β Παυταί τη, ΠΟΤῚ Ρ6 ΘΟΟΤα 5 Ῥδίγετη 

Οτάοαϊο τπομϊίαμι [π1556, αὖ βοτὰ ἰδοοτοῖ ὑπὲρ αὐτοῦ (ΠΘΙὴρ6 

Ῥίὸ Η]1οῸ τθοθηβ παῖ) Διὶ ἀγοραίῳ καὶ Μούσαις. ΒΟΗΕΤΖ. 

906. ἀγαθῶν ἔρις] Οὐπέοη το Φογογιηι, 1. 6. ΠΟΘ ΔΤ ΘῊ Ὁ ΤΠ 

Μηποῖνὰ δῃ Ελιπηθ]465 Ρ]υτα ἴῃ ΟἸν! ίθτη Ὀοπᾶὰ σοηίδγαηί. 

ΙΝΏ. 
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921. ὑπὸ πτέροις. Ια. Ἐλιρ. Ηδφτδο]. ΒΡ 1π1|. ΒΙΟΜΕ. 

992. πρὸς φῶς ἱερὸν τῶνδε προπόμπων] Ζαῖὰ πϊτηῖτιπ Ελ1η6 - 

1665 Ρουρᾶ Ξο]]θτηηὶ ἀθαποιπίαν δα] [Ἀ ΠΤ 115 ἀοβεπαίμτη. 

Ῥχροῖΐ ῬΆ]1ὰ5 νἱδιὴ απᾶ5] τηοηβίγαξιτα : ΒΘα αἰ} ΥἸ11, ΑΥΘο- 

Ῥᾶρτίο ρυθοῖρτιθ, 41 {πᾶϊο65 βοάογδηΐ, ν. 9357. σὰπῃ γἹο 1115; 

γ. 942. Πο5. δχοῖρὶέ Εὐππηθηϊ πηι ὉΠοταΒ; ΘάΒα16. ΘΟΙΩΙ Δί 

ΕῚΡΙΘΧ ἀριηθη, ΡῈ ΘΠ] άττιπη, πη] ΘΥ1}, οἱ νἹἀπιατιιπη, 5. ΟἸΠΏΪΠΟ 

νϑίι] στη, οατὴ (8 ο]θ5, ν. 9561. ΞΒΟΗ ΠΕ ΤΖ. 

938. σφαγίων] Ηος αποαπθ Ἰοοο αἱὶ ροίοτγαῦ ΚὐραηΠθιη! 5 

8 ΟΠ] Δ. ῃ. Ἡνγιηη. ἴῃ Ῥα]]α 4. ν. 117, Ὁ] ἀοοσού ΕἸ] ΔΓΌΤΩ 

58ΟΙΠΟΪα ΠΟῚ ΒΟΙΊΡΕΙ ἄπυρα [π556. Ηἰο δηΐτη ἀἰβουίθ σφάγια 

υἱοί για πιοτηϊηδηΐαν, θα ἀθηιθ σεμνὰ ἀϊοσαηίαν, παια ἀπ 16 

ΟὉ πῖργιτη ΘΟ]οσθη. ΝΊρτατη οουίθ ονθῖὶ Ογθδίθβ Ἐλιπηθηϊ- 

αἸθιι5 τηλοίαββο ἔυίιτ. 560]. δα βόρποςϊ. 41Ρ. Ὁ]. ν. 43. 

ΞΟΉ ΤΠ ΤΆ. Μετιίθ ει ἤκ υἱοίίηια υοηογαηπας υοῦϊβ ηιαο- 

ἑαπίωγ. ΒΌΤΙ, 

984. κατὰ γῆς σύμεναι] 1ῃ ίαπο Εὐπηοη! ἀἸτι5 αϊοαΐο ογαί 

6611 5 θυταηθα, 101 ποσίασηδ 115 5δου Ποῖα Ποθαμπί. [ἢ Παης 

Ἰρτιαν σ6]]ὰτὴ ἀοαἀποπηίαν, ᾿πήθαιθ Πηρσιπίιν δα ΓΤ αγίαγτιτη 

αἀοβοοπάοσο. ΒΟΉΗΠΕΤΖ. 

946. Αὐἱδίορῃ. ΡῬΙαΐ. ν. 1194. ἀλλ᾽ ἐκδότω τις δεῦρο δᾷδας 

ἡμμένας, ἵν᾿ ἔχων προηγῇ τῷ θεῷ σύ. Β1.ΟΜΕ. 

948. ξὺν προσπόλοισιν] ϑδιασοτάοίαα (θη ] 4116 τη] ΠἸΒΙΠῸ5 5108, 

Ῥα]]αάϊατη τΐθ οο]θηίθβ, οασπὶ [οὶ θ5. ΕἸ ἀπτὴ ΟΠΟΥ ΠῚ 

ΘοΙ (8171 θεῖ Μηηοννα. 5ΟΗΤΙΙΕΤΖ. 

949. ὄμμα] ΕἾος ρορεϊὶ; αἱ ὀφθαλμὸς ΟΠΟΘΡΙ. ν. 996. ἄδ 

»γὶνοῖρο αγιδω. ᾿ΒΟΉΤΠΕΤΖ. 

951. Ἡδηροογαίιομ ἴῃ ν. Εὐμενίδες 515. 5ου] 1: Αἰσχύλος ἐν 

Εὐμενίσιν, εἰπὼν τὰ περὶ τὴν κρίσιν τὴν ᾿Ορέστου, φησὶν ὡς ἡ ̓ Αθηνᾶ 

πραὔνασα τὰς ᾿Ἐἰριννύας, ὥστε μὴ χαλεπῶς ἔχειν πρὸς τὸν ᾿Ορέστην, 

Εὐὐμενίδας ὠνόμασεν" εἰσὶ ξὲ τρεῖς, ᾿Αληκτώ, Μέγαιρα, καὶ Τισιφόνη. 
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Θυοα Ὦϊ ἴῃ ΒΟ ἢΥ Ἐπ  Ἰ αἸθτι5 αἀϊούμτη 6556. τοίθυτιηΐ, 

Ὠπδαθδτη ἴῃ θὰ ΤᾺ 0018, αὖ Θὰ παπο απϊάθιη Παθθίασ, βουϊρύπιση 

εϑί: ααΐη 6. ΠΟΙΠΘΠ ΠΕ] 6 ηῚ ἴῃ 6ἃ ΕἸ Π] ἀπτὴ τΞΠ ΠΙΆ ΤῚ 

ΤΟΡΟΥ τ. Αἰααὶ! Πουῖπὶ ΠΩ65. ο ΑΙ ΙΔ ]ΘΟΤΊΠ 60 ΤΠ] 15 ἴῃ 

ἀὈΙ τα ΟΠ θη νηΐ ροίοθβί, αποα ΒΟ μ γ ]5. ΠῚ τηοο Πᾶης 

ΔΡΡΘΙ]αΠοπθη ΕἾΤ] ΔΙ 11, τὖ 6Χ Ιρ80 110 Οτθβϑίῖβ Τπά σοῖο 

ηδίδτη, ῬΙΟΡΙ Δα 6 ΑἰΠΘΗΙΘΗΒΙθιι5, ΥἹχ ΡῬυίθσισθ ροίαϊί, 

(σ146 ϑορμοοίθιη ἴῃ (4. 0]. ν. 49. οἵ 101 βοῃπο]ϊαβίθη, συ] 

δΔαποίαΠοηθτη ΓΘ ΡΟ ΙΠ 1445 ἴῃ ν. Εὐμενίδες) 564] δἰΐδιη ᾿ρβίτη 

ΤᾺ ΌὉ]86 ΠΟΙΏΘῺ ἸΠΘΠΓΠ]ΟΏΘΤΙΩ 6]115 ΤΟ [ἀοἴαπι 6556 ἀγρτϊς. Ουΐη 

Θἰϊατη 1 Δ Ριθηΐο (ἀθ1}1:0. Πποα ΠῸῚ 50] πὴ ἴῃ ΒΟοτίο]]1 

θα! 0 Π6, 564. βδιη ἴῃ ΤΟ] ]η 1115. τας 1]τπιπὶ οβί, δαποίαίαν: τὰς 

δὲ ᾿Εριννύας πραῦνας, προσηγόρευσεν Ἐὐμενίδας : τι] 5οτΙ ΘΠ ἄππὶ 

πραὔνασα, διοίουθιι5. 115 1ρ5ῖ8, 41ὸῸὸ5 δἰία]1, ρτδιηπιδίϊο 8. 

ΝΙΠΙ οὐρο Δ]Πππᾶ τϑ]]οΐπτη οϑί, 4πᾶτῃ τιΐ θαστ Ἰοσατη, ἴῃ 480 

Εὶτὰ5 ΕΣ ὨἸ ἀπ ΠΟΙΠΘῚ ΔΟΟΘΡΙ556. ρΡοσία αϊχογαῖ, Π0τα- 

το ΠΘΡ]ΙρΘηΐἃ, ν6] οοαϊουση ἰγἸϑ] [Ὀτίαπα ᾿πίθυ 556 

βία πιδτητ5 : ΟΌ]115. ΡΘΠΘΙΒ. ΘΧΘΤΩΡ]ἃ ρ]ττα θἴαπη, απᾶ πη γ]ρῸ 

οτθαπίατη οβί, ἴῃ ΟΠ] [0 11}15 οχβίαηί. πὶ δαπίθιῃ οἱ 

ΤῈ5 ρ58, δ ρῥ᾽ΑΠΠ Δ ἸΘΟΥΤΠῚ, ΠἸΟΒ. ΘΟΙΩΙΠΘΙΠΟΓΑΥΊΤΗΙ5, ἰθβ1- 

τη Οἶσθα ἤποη ἰαθυ]ς 4 [ἀούμμη θ5586 οβίθηςαί, ἴῃ 

Ῥτοτηρίαι. οϑί Ἰοσῖβ, 4] ΠΟ ΤΠ0640. τηᾶχίπη6 δα ϑϑῖὴ ΠᾶΙτα- 

ἰοπθπ Ἰάοπθιβ νἹαἀθαίμστ, 564 οἰϊαιη ΟὉ ᾿ρϑᾶϊτη νϑυθοσ τη 

Ἰποο πο ΠΗ] αΐθ ἢ ἸΔΟΙΠ85. ΒΙΒρΘοίτ5. δἰΐ, ν. 951. Τ0Ὶ αμη 

ΜΙηθινᾶ 856. ΤἸββατγατη Οἰχιββοί, 41 Εγ]α5 δα ἀδθβιπαίδτη 

βϑάρι ἀθαποριθηΐ, 18 Ροτρὶ: 

ὄμμα γὰρ πάσης χθονὸς 

Θησῇδος ἐξίκοιτ᾽ ἄν, εὐκλεὴς λόχος 

παΐδων, γυναικῶν, καὶ στόλος πρεσβυτίδων. 

φοινικοβάπτοις ἐνδυτοῖς ἐσθήμασιν 

τιμᾶτε, καὶ τὸ φέγγος ὁρμάσθω πυρός. 
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ΗΙς ποη βοϊυατη ἀεβι ἀθγαίαν υἱστουτη οὐ 1 πυθμπ Τηθηϊ0, 

αοταπι ἴῃ Πᾶς Ῥοιηρα ἴδηι ᾿ἰπβῖρηθ ΟΠ οἴατα οταΐ, αὖ ἃ ΠΟῚ 

νἱἀθαίαν ῥυφίθυτὶ ροίϊββθ, (ν1]146 απ Βοορίθρογαβ Ρ. 6. 468 

Ῥοιβομὶβ ΕἸτϊαγατη αἰΐα] : ααϊθιβ δἀ4θ6 Μαυββασαση δὰ 

Ἡδιροοτ. ἴῃ νυ. σεμναὶ θεαί, Ρ. 8514. οὐ α]θδίατη δα Μίδιιββδοὶ 

ποίαβ Ρ. 133.) 584 δἔϊατη νϑυθθτι τιμᾶτε 5ἷς παᾶθ ροβιϊαταυς 

Δ]1α 014 ΘΧΟΙΑ 1556 τπομηβίταί. Ηἱο ΘΏΪΠι ΥΘΥΒῈΒ; 

φοινικοβάπτοις ἐνδυτοῖς ἐσθήμασιν» 

851 45. 11π|5, ν1ΓΠ1 βαβριοῖομθ νᾶοπιβ οϑί. Ναιὴ ἐνδυτὸς ΠΟΙ 

ΒΠΏΡΠοΙΐου, ααοα ᾿ηἀαϊίαγ, βιρηποαῖ, 5θα αποᾶ οὐπαίαβ 

σᾶμι558: νἱθ ἘλΡ. ΡΒ. Αἰ]. ν. 1079. Ττοδά, ν. 29. Αρυὰ 

Θυτη θη ἴῃ [ῸΠ6 γν. 231. οβδί ἐνδυτὸς στέμμασι, εογ{ϊ5 ογηαζει5. 

516. οἴΐατη ϑορῇῃοο]65 ἴῃ ΤΊΔοἢ. γν. 674. ἐνδυτῆρα πέπλον ΑἸχΙΐ, 

485 νουθα πηὰ]6 Ἰηἰουρτοίασιν ΜΙ πβρταναβ. ΗἩΒΕΜ, 

θῦ2. φοινικοβάπτοις. ΟυῖρΡ6 ἴῃ βιαμῃιηᾶ εἰ 118 οἱ βίο α18. 

ΟΕ Αρ.ν. 919. 9606. 1099θ. ΒΌΤΙ,. 

957. παῖδες ἄπαιδες] ριηοίς υεΐμία. Ἑσοάθυῃ βθῆβιι ἀϊοίαμη 

αὰο παλαιαὶ παῖδες ν. 69. ὙΑΚΙΕ. 

πομπᾷ] Οὐπππαίαν οΥὐαίο γ 18 γᾶς ὑπὸ κ., Ἰηἰοι]θοίο 

δρὶ Ρῃοῃθιηδίθ εὐφαμεῖτε δὲ χωρῖται,. ΙΝ). 

959. γᾶς ὑπὸ κεύθεσιν ὠγυγίοισ 1 "ΓΘΙΏΡ]ατη Θηΐτη Ἐλατη ἢ] τὴ 

ΑΥΘΟΡΑΡῸ δταῦ Ῥτοχίτηιμη. αιβδη]ὰ5 1, 28, 6. Πλησίον δὲ 

(Ατθορδρ!) ἱερὸν θεῶν ἐστιν ἃς καλοῦσιν ᾿Αθηναῖοι Σεμνάς. ὅ6Π}ο]. 

ΤΠππογᾷ. 1, 196. τῶν σεμνῶν θεῶν, τῶν ᾿Ερινύων, κατ᾽ ἀντίφρασιν" 

ἃς μετὰ τὸν ᾿Ορέστην οἱ ᾿Αθηναῖοι πλησίον τοῦ ᾿Αρείου πάγου ἱδρύσαντο. 

Τ]ρίαπ. ἴπὰ Οοιημιθηΐ. δα Οταί. Πϑιμοβίῃ. ἴῃ ΜΙιΙάϊατα: ὧν 

(Εὐταθηϊ ἀπ) καὶ τὸ ἱερὸν πλησίον ἵδρυτο τῆς βουλῆς. 1)᾽Βθογίθ 

ΕΠΡΙ 465 ΕἸ]θοίγ. ν. 1271]. 

᾽ “ ἋπῚ ΄΄ ᾿ [4 

πάγον παρ᾽ αὐτὸν χάσμα δύσονται χθονός, 

σεμνὸν βροτοῖσιν εὐσεβὲς χρηστήριον. 5ΤΑΝΙ,. 
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ΙΝ ΤΕΧΊΤΥ. 

ν. 800. μοϑέ δεδόκηκεν 6010 ᾿πέεγραηρθ. 
842. }γῸ ἔγδος ἰ6ρῈ ἕῤνος. 

680. ροδέ εἴσαγε σοτητηδίθ ᾿Ἰπίθγραηρ6. 
618, ροδέ μέγων 6010 ᾿ἸπίοΓΡΆΠΡΘ. 
785. ροδέ δᾷ σοτηπηδίβ ἱπίθγραπρθ. 
803. τὸ ὡς ἰερε ὡς. 
907. (οἰ φοτοτηᾶ ροβὺ σαῖδες. 

Τη Βυΐὰ5 ᾿ρβίαβ ἴα θῸ]ε6 γυβὶ 5 οἰζαπα!β ἃ] αοὔ!θ5 ρθοοαύαμπι 6586 υθμθιηθηΐθῦ 
ἄοϊθο. Ησοο δαΐθιῃ ἔδοίαπι οϑὺ, απ, ποία }}8 ἀπέθ ομουῖοα οχ ταθᾶ βϑηΐθηίδ 
ἀἰβύτι θαΐα σοπβοτρεϊβ, 405 1Π 118 οἰξαββθιῃ ἰοθ05, 84 πούϑπη ὉὈΪατι6 ἀἰβύγ θα ἸοΠ 6 πὶ 
ΘΟΥΓΙρΘγΘ ΟὈ]Ϊ 5. θββοῖη. Ουοᾶ ἸΘοίουῦ τη εἶβ βᾶπθ ἴᾳπο ἱποοιητηοα!β Δ θογδηΐ 
ἱσποβοδῦ δὲ οὕτῃ γθ] 14 αἷβ ᾿πέθυ ΠΌσατη θνοϊνθπάσμῃ οογτὶσαῦ ΟΥῸ δία οὈἰθβίου. 

ν. 77. ποίξβ νυν. 4. Ῥ͵Ὸ ν. 2608, ἔερο ν. 200. 
103. 13, 541. 542. 

19. 20. 180. 131. 148. 186. 136. 168. 
104. 15. ΤΟΙΣ 108. 
277. 6. 279. 271. 
326. ὃ. 990. 318, 
329. 8. 335. 322. 

0. 398. 322. 
3860. Ζ. 397. 5605. 
δ16. δ. 404. 406. 
δ88. 11. 632. 682. 
ΘΙδ. 2. 6064. 614. 
646. 4. δ20. 484. 
744. 4. 445. 448. 
749. θ. 711. 733. 
782. ἥ- 839. 840. 
812. 837---8406. 781---788. 
827. 12. δ73. 488. 
843. 4, 118. 119. 
879. 8. 848. 847. 
893. 1ι- 2038. 208 566. 

ν.114. ΑΔ44. Ψίάε Βοἰζίατα ἀθ ἃ οσθηΐξ. πο] ]η. Ρ. 124. θα. 
124. 6. ργ εἰ ῬΤῸ {6656 εἰ γτὸ ἡ ἴῃ. 
182. δ. »γῸ ἡ δ᾽ ἰορὸ ἠδ᾽. 
197. Αἀά. 1π ϑυρρ!ίουπι ν. 977. αἱ νυ]ραίυτ θῆρες δὲ κηραίνουσι καὶ βροτοί «ἰ 

μιν, ἰορθπάσιῃ ἈΓΌΙΕΓΟΥ καὶ βροτοί τί μήν, αε8 διὰ μέσου Βυτηθπάδ. 
Ὧδε δἰ5 ραγου]δ νἱ6 Βυδεθὶ (ομηπηθηΐ, Τιηρ. ὅτε. Ρ. 921. 564. 

ὙΝ γ τ ἵνα 
260. 8. »γῸ ἘΠηΣ Ν. ἐορὸ ΠΣ Ν. 

332. 18. 2)Ὸ υἱβὶ φοΥὙ ἦρθ δο(ίεδ 5]. Εἰ θυ Πηΐ τϑρ]8π|, Ἰοσοταπὶ ἀρυὰ Ὑτὰ- 
δῖσδοβ οοιῃρ τ οπθ ̓ ηδιϊαΐα, γθοῖθ 58 ΒΑ ΌΘΓΘ ρυΐο; π]060 510 ὑγαάδίῃτ :---- 
ὍΘ᾽ ρίαγα δα]θοίϊνα, γ 6] Ἰηΐθυ ρἴαγα αυεθάδμῃ, 418 ργναίνθ βἰρηὶς- 
βοαπέ, Ἰαχία ροπδηῃίογ, Οροσίθγθ αὖ 6 Χ 115 418 ργϊν αν βρη βοδηΐ, 
ΠΌΪ]υπη α τὶ νδίϊνα οαγθαί. ἘΣ). ρ. ἀϊοθπάμσπι οὶ ἄμαχον, ἀπόλεμον, 
ἀνίερον, οἱ 51 τΉ}}18. ΤοΘ08 δαΐθτα 4 8]68 Ξαπὺ 6. Ρ. ΟΠΟΘΡΗ. 42. χάριν 
ἄχαριν, ἀπότροπον κακῶν, ΠΊΒ1] οὐπὶ ᾿ΒΕ158. ΘΟΙΠΠΊΠΠ8 ὨΔΡΘΓΘ αυϊν 5 
ΡῬδυβροχοϑσῖ. 
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ῥῬτί 

4260. γγ0 οὗτος ἰ6ρὲ οὗτες. 
461. αἰδουμένους ργὺ αἱρουμένου; ΘΟΠπ]]οἷ τ ̓γ 615 ἱΠΡ᾿ΘΠΙΟΞῈΒ: ΠΟ Τη8}6 ἴογίαββθ. 
δ42. αὐ. λέξω ρ] τίη π6. 
643. ἴῃ μὴ ᾽πικαινόντων 4616 ὩρΡΟΒΙΓΟΡΒΌΙη. 
927. }γ7Ὸὺ ἵκα' ἀρ’ ἰορὲ ἵκετ᾽ ἀφ᾽. 

Τιϑνίογϑ βαηΐ---119. 14. ροδέ ἔατῃ, 831. ἐμ8θγ8 [Ὠυ]8 6ἅ. γν. 385]. 132, 8. μοϑέ 
670. ἔπιον [Ὠπ]ὰ5 Θα. 649. 6501. 182. 86. »γ ἀκρωνίαν ἴ656 ἀκρωνία. 
252. 9. ροδέ χρεωστεῖ οοριηιαΐε Ἰηΐθυραπρθ. 2938. 1]. ρμοδέ σοῦ οοηιγπαΐθ 
ἱπίθγραμσθ. 518. 8. ροδέ Ἰπῖτγα ἔμβ6γ8 ν. 825. 3738. ργὸ 213 ἰορὸ 8378. 
531. δ. εἰοίο ἴῃ τπᾶτρ. αν]. ὄὅδ8, 29. }οδέ φίυτα εἰθίθ δοίην. 
697. ὅ. }»ο σέμειν ἰθρ νέμειν. 744. 1. ργῸ ααἰπίο ἐ6ρ6 αυϊπίδ. 
779. 2. ργ 08). Ὗ' οβ5. ἑορο 868]. ἴπ Ὗ' οβ8. 

Τῇ Β0Π01115 ἀἸΒ Πρ 6 πα 15 β π|816 ῥτὸ β' ροβίξζατῃ δββί. 
Τη Απηθίύ. ἴῃ ν. 9. ἤπ. ργῸ ϑοῃαθίζ. ἰθρὶο Ὀϊηά, 
γν. 98, 446, ““ ἐκνήμως αὐἰηιοάιηι να]δὲ, βἰοαύ ἐκνομίως ἴῃ Ατἰϑίορἢ. ῬΙαΐ. ν. 981. 

καὶ γὰρ ἐκνομίως μ᾽ ἠσχύνετο. 
206. 8. »γὸᾶ θ05. ἐδρρ 558. 
229. 7. »γὺ 258. ἰορ 250. 

Ῥ- 158. ν. 27. ργὸ 178. ἰορε 172. 
28. »γῸ 264. ἰορὸ 247. ργῸ 27. ἰορὸ 266. 
29. ργῸ 3522. ἰορὸ 298. 

164. ν. 10. »γ0 178, ἰρρ 172. 
1δδ. ν. 8, 9γ7Ὸ 214. ἰορο 238, 
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